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Περίληψη 

Η  προσπάθεια καθοδήγησης των φοιτητών-υποψηφίων νηπιαγωγών, σε ένα νέο τρόπο 

προσέγγισης για οικοδόμηση δημιουργικής διδασκαλίας οδήγησε στην παρούσα έρευνα. 

Συγκεκριμένα, έχοντας τον πιο πάνω στόχο πραγματοποιήθηκε έρευνα δράσης στα πλαίσια 

ενός προπτυχιακού μαθήματος στο Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας.  

Βασικό εργαλείο σ’ αυτή την προσπάθεια ήταν τα στάδια εικαστικής δημιουργίας 

τα οποία ακολουθούν καταξιωμένοι καλλιτέχνες για να καταλήξουν σε μια εικαστική 

δημιουργία με νόημα, τόσο για τους ίδιους όσο και για το κοινωνικό τους πλαίσιο (Walker, 

2001). Αυτά περιλαμβάνουν ανάπτυξη της βασικής ιδέας/θέματος και προσωπικής 

σύνδεσης με αυτήν, την οικοδόμηση γνωσιολογικού υπόβαθρου, την επίλυση προβλήματος 

και την οριοθέτησή του. 

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται το  πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε η ομάδα των 

υποψήφιων νηπιαγωγών, για να κατανοήσουν πώς η δημιουργικότητα μπορεί να 

αναπτυχθεί με μεθοδικότητα και ένα νέο τρόπο προσέγγισης της διδασκαλίας. Οι 

συμμετέχοντες φοιτητές αρχικά διδάχτηκαν βιωματικά τα πιο πάνω στάδια. Στη συνέχεια 

τα ακολούθησαν για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή διδασκαλίας σε νηπιαγωγείο. 

Μέσα από τη νέα διδακτική προσέγγιση οι φοιτητές εξασκήθηκαν στην εφαρμογή 

και αξιολόγηση ενός θέματος βήμα με βήμα. Δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη γνωστικών 

δεξιοτήτων σχετικών με τη δημιουργικότητα. Όπως η πρωτοτυπία της σκέψης, η ευελιξία, 

και το χιούμορ στους διδακτικούς τους σχεδιασμούς. Πολύ περισσότερο όμως, αυτή η 

στρατηγική τους βοήθησε να συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους, ο οποίος τους δίνει τη 

δυνατότητα να οδηγήσουν τους μαθητές τους σε πιο δημιουργικά μονοπάτια σκέψης και 

έκφρασης.  

Τα αποτελέσματα της διερεύνησης, μέσα από ανάλυση, αναστοχαστικών 

ημερολογίων, συμμετοχικών παρατηρήσεων, συνεντεύξεων και διδακτικών σχεδιασμών, 

έδειξαν ότι ο διδακτικός σχεδιασμός και η διδασκαλία, μπορούν να προσεγγιστούν με 

διαδικασίες που να έχουν νόημα τόσο για τους εκπαιδευτικούς αλλά πολύ περισσότερο για 

τα ίδια τα παιδιά. Η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση βοήθησε τους φοιτητές να 

αντιληφθούν, έμπρακτα, τη σημασία της επιλογής και μελέτης, ενός θέματος που να 

εκφράζει τους ίδιους και τα παιδιά στα οποία θα διδάξουν. Με αυτή την ουσιαστική επιλογή 

του ο φοιτητής, θα μπορέσει στη συνέχεια να προσφέρει στα παιδιά νέες εμπειρίες οι οποίες 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση γνώσεων. 

Αυτός ο νέος τρόπος εκπαίδευσης, οδήγησε σε μια διαδικασία αλλαγής της 

κουλτούρας ο οποίος υποστηρίζει και ενισχύει τη δημιουργικότητα των υποψήφιων 

νηπιαγωγών. Η νέα διδακτική προσέγγιση συμβάλει στην προώθηση ερευνητικού και 

δημιουργικού κλίματος στην εκπαίδευση μέσα από μια στενή σχέση αλληλεπίδρασης 

εκπαιδευτικού και μαθητή. Τα στάδια εικαστικής έκφρασης ενδυναμώνουν το ρόλο του 

μαθητή στον καθορισμό της μαθησιακής διαδικασίας. Αφού ο εκπαιδευτικός επιδιώκει 

διαδικασίες δημιουργίας νοήματος ξεφεύγοντας από παραδοσιακούς και μηχανικούς 

τρόπους σκέψης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Στάδια εικαστικής δημιουργίας, διδακτικός σχεδιασμός, δημιουργική 

διδασκαλία.  

 

  



Abstract 

The effort to guide students-prospective kindergarten teachers, towards a new way of 

approaching the development of creative teaching led to the present research. Specifically, 

having the above aspiration, an action research was carried out within the framework of an 

undergraduate course at the Department of Education of the University of Nicosia. 

A key tool in this endeavour was the stages of visual creation followed by renowned 

artists to arrive at a meaningful visual creation, both for themselves as well as for their social 

context (Walker, 2001). These include developing the basic idea / theme and attach to it, 

building a knowledge base, problem solving and delimitation. 

This research describes the context in which the team of prospective kindergarten 

teachers has shifted to understand, that creativity can be developed methodically and a new 

way of approaching teaching. The participating students were initially taught the above 

stages experientially. They then followed them to plan and conduct teaching in the 

kindergarten.  

Through the new teaching approach, the students were trained in the application and 

evaluation of a topic progressively, emphasizing the development of cognitive skills 

associated to creativity; such as originality of thought, flexibility, and humor in their 

teaching plans. More importantly, however, this strategy has helped them realize their role, 

which enables them to lead their students on more creative paths of thought and expression. 

The results of the research, through the analysis of reflective diaries, participative 

observations, interviews and teaching plans, demonstrated that teaching and teaching 

planning can be contacted with processes that make sense both for the teachers but much 

more for the children themselves. This teaching approach helped students understand, in 

practice, the importance of choosing and studying a topic that expresses themselves and the 

children. With this essential choice, the student will then be able to provide children with 

new experiences that could be used as a knowledge base. 

This new method of teaching has led to a process of cultural change that supports 

and enhances the creativity of prospective kindergarten teachers. The new teaching 

approach contributes to the promotion of a research and creative climate in education 

through a close interactive relationship between the teacher and the student. The stages of 

visual expression reinforce the role of the student in defining the learning process. After all, 

the teacher pursues meaningful processes, moving away from traditional and mechanical 

ways of thinking. 

 

Keywords: Stages of visual creation, teaching planning, creative teaching. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο 1ο κεφάλαιο προσδιορίζεται το ερευνητικό πρόβλημα της αλλαγής του προγράμματος 

σπουδών για προώθηση και επιτυχία της προσπάθειας για ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης. 

Η σημασία του προβλήματος έγκειται στη βαρύτητα που δίνεται στη δημιουργικότητα στη 

σύγχρονη εκπαίδευση μέσω των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και το ρόλο που μπορεί να 

επιτελέσει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων για ανάπτυξη της. Κατά συνέπεια, σκοπός της έρευνας 

ήταν να καθοδηγήσει τους υποψήφιους νηπιαγωγούς σε ένα εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης 

και σχεδιασμού μιας δημιουργικής διδασκαλίας. Τα ερευνητικά ερωτήματα και οι βασικές 

υποθέσεις της έρευνας αφορούσαν την εφαρμογή των σταδίων εικαστικής δημιουργίας 

νοήματος από τους φοιτητές-νηπιαγωγούς και κατά πόσο η ενθάρρυνση αυτού του 

συγκεκριμένου τρόπου σκέψης, θα τους οδηγούσε σε δημιουργικούς διδακτικούς σχεδιασμούς 

και διδασκαλίες. Στην εισαγωγή αναλύεται επίσης το πλαίσιο των μεταβλητών της έρευνας 

που αφορά τα στάδια εικαστικής δημιουργίας, οι δείκτες-κριτήρια που καθορίστηκαν στη 

συγκεκριμένη έρευνα για δημιουργικό διδακτικό σχεδιασμό, καθώς και οι μεταγνωστικές 

δεξιότητες των υποψήφιων νηπιαγωγών. Τονίζεται, τέλος, η προστιθέμενη αξία που 

προκύπτει από την έρευνα, με αναφορά στη δημιουργικότητα και τη χρησιμότητα της στην 

εκπαίδευση. 

1.1 Το ερευνητικό πρόβλημα    

Το ενδιαφέρον για τη δημιουργικότητα και το «ξεκλείδωμά» της παρότι ήταν ένα 

πολυσυζητημένο θέμα του 20ου αιώνα, εξακολουθεί να παρουσιάζει διαχρονικό ενδιαφέρον. 

Στο δικό μας 21ο αιώνα, σε μια εποχή γρήγορων και αλλεπάλληλων αλλαγών, η ανάπτυξη 

της δημιουργικής σκέψης, θεωρείται απαραίτητη για τη δημιουργία και εφαρμογή 

καινοτόμων ιδεών. Αν και η απόκτηση γνώσεων είναι το πρώτο βήμα στη νοητική ανάπτυξη 
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του ανθρώπου, η ανακάλυψη ωστόσο νέων ιδεών και κυρίως ο μετασχηματισμός και η 

αναδόμηση των γνώσεων συνδέεται με την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης.   

Σύμφωνα με την Chang (2015), η δημιουργικότητα θεωρείται μια από τις τέσσερις 

σημαντικές δεξιότητες του 21ου αιώνα μαζί με την κριτική σκέψη, την επικοινωνία και τη 

συνεργασία. Υποστηρίζει λοιπόν πως η δημιουργική ικανότητα, είναι η ραχοκοκαλιά όχι 

μόνο για αυτο-έκφραση, αλλά και για ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων νοητικών, πρακτικών,  

γενικών και ειδικών. Είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητη για την προσωπική επιτυχία, τη δια 

βίου μάθηση και την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη. Η δημιουργικότητα είναι μια 

δεξιότητα που επιτρέπει στους πολίτες να βρουν νέες λύσεις, να δούνε τα πράγματα από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες, να δημιουργήσουν και να αξιολογήσουν νέες ιδέες. Είναι 

όμως ένα πολύπλοκο φαινόμενο γιατί σχετίζεται και με άλλες γνωστικές διαδικασίες και 

τρόπους σκέψης. Οι Cropley και Kaufman (2010), υποστηρίζουν τη θέση του Torrance 

(1992) ότι η δημιουργικότητα είναι μια δεξιότητα η οποία βοηθά το άτομο να αντιμετωπίζει 

με μεθοδικότητα και πρωτοτυπία τα διάφορα προβλήματα και τις δυσκολίες που θα 

συναντήσει στη ζωή. Επισημαίνουν δε πως το φαινόμενο της δημιουργικότητας δεν ωφελεί  

μόνο τον κόσμο, αλλά και την προσωπική ζωή των ανθρώπων.  

Όπως υποστηρίζει ο Robinson (2011), η τεχνολογική επανάσταση σε συνδυασμό με 

τις πληθυσμιακές και κλιματικές αλλαγές επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη με 

απρόβλεπτα αποτελέσματα. Το κλειδί του μέλλοντος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ανάγκη 

καλλιέργειας της δημιουργικότητας και καινοτομίας. Γεγονός που αναγνωρίζουν οι 

επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις σ’ όλο τον κόσμο δίνοντας έμφαση στον καθοριστικό ρόλο 

που μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση του ατόμου προς αυτή την κατεύθυνση.  

Σύγχρονη βιβλιογραφία και έρευνες (Miller και Dumford, 2015∙ Chang, 2015∙ 
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Veon, 2015), εκλαμβάνουν τη δημιουργικότητα ως γνωστικό φαινόμενο, καθολικό και 

παγκόσμιο, το οποίο πηγάζει από την τάση του ανθρώπου να ενεργοποιείται προς 

δημιουργία, δηλαδή να αλλάζει και να αναπροσαρμόζεται μέσα από μια διαρκή διαλεκτική 

με το περιβάλλον του. Συνδέεται με συγκεκριμένη νοητική λειτουργία και εκδηλώνεται ως 

τρόπος συμπεριφοράς που πηγάζει από τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της προσωπικότητας του 

ατόμου. Είναι σύμφωνα με την Ξανθάκου (2011), η συνισταμένη εξωτερικών, 

περιβαλλοντικών παραγόντων και εσωτερικής επεξεργασίας, που ακολουθεί ορισμένη 

διαδικασία, που καταλήγει στην παραγωγή έργου/προϊόντος καινούργιου και ταυτόχρονα 

κατάλληλου, αποδεκτού ως χρήσιμου ή ικανοποιητικού από το άτομο, ή την ομάδα σε 

κάποια χρονική περίοδο.  

Η εθνική συμβουλευτική επιτροπή για τη δημιουργική και πολιτισμική εκπαίδευση 

των ΗΠΑ (National Advisory Committee on Creative and Cultural Education – NACCCE), 

ορίζει τη δημιουργικότητα ως φανταστική δραστηριότητα προσαρμοσμένη έτσι ώστε να 

παράγει αποτελέσματα αυθεντικά και με αξία (Robson και Rowe, 2012). Ένας από τους 

πρώτους ορισμούς που δόθηκε για τη δημιουργικότητα είναι αυτός του Guilford το 1950, 

που μαζί μ’ αυτόν αναπτύσσεται και η άποψη πως η δημιουργικότητα θεωρείται ως γενική 

ικανότητα που υπάρχει σ’ όλους τους ανθρώπους. Η διαφοροποίηση μεταξύ τους είναι 

ποσοτική και όχι ποιοτική. 

Το σημαντικότερο όμως είναι η αναγνώριση της δημιουργικότητας ως μιας 

ικανότητας που μπορεί να διδαχθεί και να αναπτυχθεί, μπορεί να γίνει, όπως 

χαρακτηριστικά υποστηρίζει ο Sternberg (2012), τρόπος ζωής. Οι Miller και Dumford 

(2015), επισημαίνουν το ρόλο που διαδραματίζει το περιβάλλον στην ανάπτυξη της. 

Εστιάζονται δε στο ρόλο των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τονίζουν πως 
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αυτά μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την ανάπτυξη της δημιουργικής 

σκέψης. Την προώθηση της δημιουργικότητας μέσα από την εκπαίδευση υποστηρίζουν 

πολλοί ερευνητές, οι οποίοι θεωρούν πως η δημιουργικότητα αποκαλύπτεται ως μια 

εγγενώς κοινωνική πρακτική η οποία αναπτύσσεται. Δηλαδή το άτομο βρίσκεται σε μια 

συνεχή διαλεκτική με το περιβάλλον του και έχει την τάση να αναπροσαρμόζεται μέσα απ’ 

αυτή τη διαδικασία. Όταν βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες τότε το άτομο ενεργοποιείται 

και ωθείται προς δημιουργία μέσα από συμπεριφορές που έχουν να κάνουν και με την 

προσωπικότητα του κάθε ατόμου (Lin, 2011∙ Ξανθάκου, 2011∙ Thomas, 2009∙ Craft, 2005∙ 

Duffy, 2003). 

Για προώθηση και επιτυχία της προσπάθειας για ανάπτυξη της δημιουργικής 

σκέψης, πολλές χώρες του κόσμου μετατρέπουν τα προγράμματα σπουδών τους. Για 

παράδειγμα, όπως αναφέρει ο White (2006), στη Μεγάλη Βρετανία με διάταγμα της 

κυβέρνησης, μια επιτροπή υπέβαλε έκθεση με θέμα τη δημιουργικότητα, τον πολιτισμό και 

την εκπαίδευση. Με βάση αυτή την έκθεση, από το 2000 και μετά, οι δημιουργικές 

δραστηριότητες σκέψης, χαρακτηρίζουν το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών της Αγγλίας και 

Ουαλίας. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση (3.9.2012, C227/156), εκπονεί νέο πρόγραμμα-

πλαίσιο με θέμα: «Δημιουργική Ευρώπη», για τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, 

εγκρίνοντας πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο, για την περίοδο 2014-2020 τονίζοντας την 

αξία ανάπτυξης της δημιουργικότητας στην Ευρώπη. Παρόμοιες προσπάθειες γίνονται σε 

πολλές χώρες του πλανήτη, όπως σε Αμερική, Κίνα, Hong Kong. Όπως επισημάνει η Lin 

(2011), στην Κίνα γίνεται προσπάθεια αναθεώρησής των προγραμμάτων σπουδών με στόχο 

την ενίσχυση της δημιουργικότητας μέσω της διδασκαλίας. Επίσης οι Cheung και Ching 

(2013), αναφέρουν ότι στο Hong Kong αναθεωρούνται τα μαθήματα στους κλάδους 
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εκπαίδευσης δασκάλων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας.  

Με βάση τη σύγχρονη έρευνα και βιβλιογραφία, η ενίσχυση της δημιουργικότητας 

θεωρείται πολύ σημαντική παράμετρος για την εξέλιξη του ατόμου. Γι’ αυτό και μπορούμε 

να παρατηρήσουμε πως μια από τις κυριότερες πτυχές της παγκόσμιας έρευνας στρέφεται 

στη σχέση δημιουργικότητας και μάθησης και στην ενθάρρυνσής της σε εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα. Όπως αναφέρει ο Veon (2015), πρέπει να επισημανθεί στους 

εκπαιδευτικούς, στους γονείς και σ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς η σημασία της 

δημιουργικότητας. Χρειάζονται όμως, όπως αναφέρει, αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα 

που να στοχεύουν στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης. Η Chang (2015), προσθέτει 

επίσης πως πολλοί επιστήμονες και άνθρωποι των γραμμάτων και τεχνών, επισημαίνουν 

την ανάγκη για ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και υπογραμμίζουν τον καθοριστικό 

ρόλο του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος σ’ αυτό. Η προσπάθεια εστιάζεται στην αναζήτηση 

τρόπων καλλιέργειας της δημιουργικής σκέψης, κινητοποιώντας την έρευνα προς όλες τις 

διαστάσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Pllana (2019) σε έξι χώρες (ΗΠΑ, Ινδία, Χιλή, 

Μεξικό, Κίνα και Σιγκαπούρη), με θέμα τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις για ανάπτυξη 

της δημιουργικότητας τον 21ο αιώνα, υπογράμμισε ως ένα από τους σημαντικότερους 

παράγοντες την εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Παρά το γεγονός ότι 

όλες οι χώρες έχουν ομοιότητες αλλά και διαφορές, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα, στην 

πορεία για εφαρμογή εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, όλες αναγνωρίζουν την αξία της 

δημιουργικότητας στη σύγχρονη εκπαίδευση. Θεωρούν τη δημιουργικότητα ως το πρώτο 

βήμα της καινοτομίας που καθορίζει την πρόοδο της εκπαίδευσης και επιταχύνει ιδιαίτερα 

την ανάπτυξη ολόκληρης της οικονομίας μέσα σε μια κοινωνία. 
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Με βάση τα πιο πάνω, παρατηρούμε να δίνεται μεγάλη έμφαση στον ρόλο των ιδρυμάτων 

ανώτατης εκπαίδευσης ως προς τη δυνατότητα ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης. 

Σύμφωνα με τη Lin (2011), στην ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να γίνεται δημιουργική 

αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που παρέρχονται στους φοιτητές, σε αντίθεση με 

την πρακτική παροχής στείρων γνώσεων, που συνηθιζόταν στο παρελθόν. Αυτό γιατί η 

ανώτατη εκπαίδευση, ως συνέχεια της βασικής σχολικής εκπαίδευσης, καλείται να 

καλλιεργήσει στους νέους επιστήμονες δεξιότητες που θα τους καταστήσουν αποδεκτούς 

και ανταγωνιστικούς στη σύγχρονη κοινωνία και αγορά εργασίας. 

Με δεδομένα τα πιο πάνω, ο ρόλος που έχει να επιτελέσει η εκπαίδευση είναι 

καταλυτικός, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες για καλλιέργεια και 

ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας. Οι Zimmerman και Bastos (2015) αναφέρονται 

στον Howell, καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης στο πανεπιστήμιο Francis Marion της Νότιας 

Καρολίνας, ο οποίος είναι γνωστός για το δημιουργικό τρόπο της διδασκαλίας του. Ο 

Howell υποστηρίζει πως στις μέρες μας οι φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να είναι 

προετοιμασμένοι για τις μεταβαλλόμενες πραγματικότητες μιας νέας ψηφιακής εποχής και 

καινοτομίας, βρίσκοντας λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα, τόσο σήμερα όσο και για το 

μέλλον. Η προσπάθεια των εκπαιδευτικών ανώτατης εκπαίδευσης, θα πρέπει να είναι η 

προετοιμασία δημιουργικών πολιτών, οι οποίοι θα είναι ικανοί, να ανταποκρίνονται στα 

κελεύσματα της σύγχρονης εποχής. Βασική προϋπόθεση είναι η προώθηση ερευνητικού 

και δημιουργικού κλίματος στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην αίθουσα διδασκαλίας, 

στην οποία θα πρέπει να υπάρξει μια στενή σχέση αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού και 

μαθητή.  

Η Chang (2015) αναφέρει πως oι εκπαιδευτικοί πρέπει να προετοιμάζονται 
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εφαρμόζοντας παιδαγωγικές στρατηγικές και γνώσεις αντικειμένου που θα μπορούσαν να 

συμβάλλουν στην προαγωγή των φοιτητών στο επίκεντρο οδηγώντας τους σε αυτονομία. 

Θα πρέπει επίσης να κατανοήσουν την ανάγκη να χρησιμοποιούν πιο διαισθητικούς και 

καινοτόμους τρόπους για να πείσουν τους φοιτητές τους να γίνουν πιο δημιουργικοί. Τον 

καθοριστικό ρόλο του εκπαιδευτικού, σε ότι αφορά την ανάπτυξη της δημιουργικότητας 

των μαθητών υπογραμμίζει επίσης η Tyrrell (2003). Αναγνωρίζει πως πέρα από την 

προσπάθεια κάλυψης των βαρυφορτωμένων αναλυτικών προγραμμάτων, η ικανότητα του 

εκπαιδευτικού έγκειται στο να οδηγήσει τους μαθητές του στην οικοδόμηση της γνώσης 

πέρα από τις συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας.  

1.2 Ο ρόλος των τεχνών στο εκπαιδευτικό πρόβλημα 

Η Billings (2016), τονίζει το σημαντικό ρόλο που μπορούν να επιτελέσουν οι τέχνες στην 

ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης. Αυτή την άποψη, όπως αναφέρει, υποστηρίζουν και 

πολλοί ερευνητές μεταξύ των οποίων είναι και οι Craft, Harold Rugg, Maxine Greene και 

Eliot Eisner, οι οποίοι υπήρξαν πρόεδροι του Αμερικάνικου Συνδέσμου Εκπαιδευτικής 

Έρευνας (American Educational Research Association- AERA). Οι εν λόγω ερευνητές 

είχαν ως πρωταρχικό στόχο, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, τα οποία να δίνουν 

έμφαση  στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης. Οι θέσεις των συγκεκριμένων 

ερευνητών, οι οποίοι έχουν ρόλο και λόγο στο σχεδιασμό προγραμμάτων, αφήνουν να φανεί 

πως υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης και αναβάθμισης των προγραμμάτων σπουδών. 

Εστιάζουν δε στην αξία της δημιουργικότητας και φαντασίας μέσα στα προγράμματα, γιατί 

μόνο μ’ αυτό τον τρόπο οι νέοι θα αναπτύξουν την δημιουργική σκέψη.  

Για τον Eisner (2004), δεν υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα που να μην περιλαμβάνει 

δραστηριότητες οι οποίες να στοχεύουν σε παιδαγωγικά αποτελέσματα που να αφορούν 
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όλους τους μαθητές, ανάλογα με τις ικανότητές τους. Τονίζει δε πως οι τέχνες αποτελούν 

στοιχείο γενικής μόρφωσης όλου του μαθητικού πληθυσμού, γι’ αυτό δεν πρέπει να 

απουσιάζουν από κανένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Απουσία των τεχνών δημιουργεί άτομα 

με ημιμόρφωση. Στο εκπαιδευτικό σύστημα δίνεται πρωταρχική θέση στη γλώσσα, στα 

μαθηματικά, στην ανάγνωση, στην ορθογραφία. Όμως όλα αυτά είναι διαποτισμένα με 

συμβάσεις και κανόνες, με αποτέλεσμα τα παιδιά να διδάσκονται πώς να γίνουν καλοί 

εφαρμοστές των κανόνων του κάθε θέματος και να αφοσιώνονται σε αυτούς. Η δημιουργική 

σκέψη μέσα από καλλιτεχνικές διαδικασίες, από την άλλη, μεταδίδει το μήνυμα της 

θεώρησης ζητημάτων από πολλαπλές προοπτικές, τη σημασία της προσωπικής ερμηνείας 

καταστάσεων και της ανάπτυξης της δημιουργικότητας και φαντασίας (Eisner, 2004).  

Ο Eisner (2000) τονίζει πως σκοπός του σχολείου είναι η προετοιμασία των ατόμων 

για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της ζωής. Όμως τα προβλήματα της ζωής ελάχιστα 

προσομοιάζουν με τα προβλήματα της μιας και μόνο ορθής απάντησης/λύσης, όπως 

παρουσιάζονται στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος. «Η ζωή εκτός σχολείου σπάνια 

μοιάζει με την εργασία που ανατίθεται στα σχολεία και σχεδόν ποτέ με εξετάσεις 

πολλαπλής επιλογής» (Eisner, 2000, σ. 129). Τα προβλήματα ζωής μοιάζουν περισσότερο 

με τα προβλήματα που υπάρχουν στις τέχνες. Αυτά τα προβλήματα σπάνια έχουν μια και 

μόνη ορθή λύση, χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς και κάποτε φέρνουν το μαθητή σε 

δίλημμα, ανάλογα με το χαρακτήρα, τα βιώματα και τις εμπειρίες του.  

Η Greene (2000) εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα της δημόσιας 

εκπαίδευσης και την εμπιστοσύνη που υπάρχει σ’ αυτά, αναφορικά με το τι μπορεί να 

προσφέρει στους νέους. Η Greene ασχολήθηκε με την έλλειψη της ενεργού εμπλοκής που 

προσφέρουν τα σχολεία στους μαθητές και παρουσιάζει ως λύση την είσοδο της 
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δημιουργικότητας και φαντασίας στα προγράμματα σπουδών. Τονίζει την ανάγκη 

απελευθέρωσης της φαντασίας και τα ανοίγματα στις τέχνες, έτσι ώστε αυτές οι νέες 

γλώσσες να διερευνηθούν και να ανοίξουν νέες προοπτικές στην εκπαίδευση. Θεωρεί πως 

οι τέχνες βοηθούν στο άνοιγμα του μυαλού των ατόμων. Μ’ αυτό τον τρόπο οι νέοι 

άνθρωποι θα είναι σε θέση να κοιτάξουν πέρα από το πραγματικό και το δεδομένο και να 

δουν την ύπαρξη εναλλακτικών κόσμων και τρόπων σκέψης. Διερωτάται δε αν στόχος της 

εκπαίδευσης είναι η διατήρηση μιας ήσυχης κοινωνίας με απλούς εργάτες και καταναλωτές. 

Υποστήριξε πως αν η εκπαιδευτική πολιτική στοχεύει σε μια γενιά απλών θεατών δεν 

χρειάζεται καν να τους εκπαιδεύσει. 

Οι περισσότερες θέσεις του Eisner (2004) επικεντρώνονται σε νέους τρόπους 

εκπαιδευτικής έρευνας που μπορούν να προωθήσουν τα σχολεία. Πιστεύει πως οι τέχνες 

έχουν τη δυνατότητα να αποκαλύψουν τις πτυχές του κόσμου που θέλουμε να κατανοήσουν 

οι μαθητές. Επίσης θεωρεί πως οι τέχνες δεν έχουν τη θέση που θα έπρεπε σ’ ότι αφορά τα 

προγράμματα εκπαίδευσης. Θα έπρεπε όπως υποστηρίζει, να βρίσκονται στον πυρήνα της 

εκπαίδευσης γιατί μέσω των τεχνών είναι δυνατή η ανάπτυξη πολύπλοκων και ευέλικτων 

καταστάσεων. Ο Eisner (2004) πιστεύει, για παράδειγμα, ότι η διαδικασία δημιουργίας 

εικόνας θα μπορούσε να βοηθήσει τα παιδιά να ανακαλύψουν ένα μέρος του εαυτού τους 

που βρίσκεται κυρίως υποσυνείδητα. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και την έρευνα, οι τέχνες στα χέρια των εκπαιδευτικών 

μπορούν να βοηθήσουν σε πολλούς τομείς. Μέσω των τεχνών μπορούν να γνωρίσουν 

καλύτερα τους μαθητές τους, αλλά και να τους οδηγήσουν σε κανάλια δημιουργικής 

σκέψης. Μ’ αυτό τον τρόπο τους βοηθούν να μη σκέπτονται μ’ ένα συγκεκριμένο τρόπο, 

αλλά πολύπλοκα, να μην φοβούνται το άγνωστο και να ρισκάρουν. Όπως επισημαίνει ο 
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Robinson (2011) αυτό που διακρίνει τους καλλιτέχνες είναι ο τρόπος που αποτυπώνουν και 

κατανοούν τον κόσμο. Αυτή η αποτύπωση επέρχεται μέσα από την πρόκληση εμπειρικών 

καταστάσεων και ουσιαστικά η διαφορά των καλλιτεχνών από τους επιστήμονες, δεν είναι 

η συστηματική ερμηνεία αλλά η δημιουργική και μοναδική μορφή προσωπικής έκφρασης.  

Πολλοί ερευνητές πιστεύουν πως οι τέχνες μπορούν να αναπτύξουν τη δημιουργική 

σκέψη των εκπαιδευομένων, αλλά και να ανοίξουν νέες προοπτικές γνώσεων σ’ όλα τα 

γνωστικά πεδία. Πιστεύοντας στη «δύναμη» της τέχνης ως ενός άλλου τρόπου προσέγγισης 

της μάθησης, χρησιμοποιήθηκε από πολλούς και ως εργαλείο εκπαιδευτικής έρευνας 

(Miller & Dumford, 2015∙ Thurlings, Evers & Vermeulen, 2015∙ Chang, 2015  

Μαγουλιώτης, 2014∙ Robson & Rowe, 2012∙ Malchiodi, 1998). 

Λόγω της προσωπικής μου πεποίθησης για τη δύναμη των εικαστικών, συμμετείχα 

σε έρευνες κατά τις οποίες ήταν το βασικό εργαλείο. Συγκεκριμένα, μέσω της ζωγραφικής 

έγινε προσπάθεια να ακουστούν οι κρυμμένες φωνές παιδιών που βίωναν τον αποκλεισμό 

και την περιθωριοποίηση (Μιχαηλίδου & Αγγελίδης, 2007∙ Αγγελίδης & Μιχαηλίδου, 2009). 

Η ζωγραφική και ο διάλογος φάνηκε πως ήταν αποτελεσματικές τεχνικές για εντοπισμό και 

κατανόηση της περιθωριοποίησης. Επίσης, πιστεύοντας πως οι τέχνες μπορούν να φέρουν 

κοντά τους ανθρώπους, χρησιμοποιήθηκε η συνεργατική τέχνη ως ένα μέσο για μείωση της 

περιθωριοποίησης (Angelides & Michaelidou, 2010). Κατά τη γνώμη μου, οι τέχνες 

προτείνουν διάφορες λύσεις και κάνουν το άτομο να βλέπει και να ερμηνεύει τον κόσμο 

μέσα από πολλά παράθυρα.  

Η δημιουργικότητα και η εικαστική έκφραση πιστεύεται πως είναι αλληλένδετες 

λειτουργίες, όμως σύμφωνα με τον Veon (2015), η μεταξύ τους σύνδεση δεν είναι κάτι που 

απλά συμβαίνει. Πολλοί δάσκαλοι θέλουν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα όμως 
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χρειάζονται βήμα προς βήμα καθοδήγηση για συγκεκριμένες δράσεις. Αναφέρει ως 

παράδειγμα τα μουσεία, όπου οι άνθρωποι ρίχνουν γρήγορες ματιές στα σύγχρονα έργα 

τέχνης, ξοδεύοντας όμως τον υπόλοιπο χρόνο τους αγνοώντας το έργο, διαβάζοντας την 

εξήγηση για το έργο στο κείμενο δίπλα του. Όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν κάτι 

άγνωστο είναι στη φύση τους να ψάχνουν για ένα γενικό πλαίσιο που θα τους βοηθήσει να 

καταλάβουν. 

Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να δώσει εκείνο το πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να 

οδηγήσει τους μελλοντικούς νηπιαγωγούς σ’ ένα νέο τρόπο προσέγγισης του διδακτικού 

σχεδιασμού για ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης. Με εργαλείο συγκεκριμένες 

στρατηγικές εικαστικής δημιουργίας, οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί οδηγήθηκαν στο πώς να 

προετοιμάζουν και να εφαρμόζουν ένα θέμα ή μια ιδέα στην αίθουσα διδασκαλίας. Αυτή η 

προσέγγιση βοήθησε τους φοιτητές και υποψήφιους νηπιαγωγούς να κατανοήσουν πως η 

δημιουργικότητα μπορεί να αναπτυχθεί με μεθοδικό τρόπο. 

1.3 Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα   

Για δυο δεκαετίες εργάζομαι στην εκπαίδευση και αυτή η πορεία μου με βοήθησε να 

αντιληφθώ ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τόσο οι «εν ενεργεία» νηπιαγωγοί 

όσο και οι εκπαιδευόμενοι νηπιαγωγοί. Αυτό αφορά τη διδασκαλία τους, η οποία 

περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εκτέλεση, αλλά και την αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, τις 

περισσότερες φορές παρατήρησα να υπάρχει πρόβλημα στην οριοθέτηση ενός θέματος 

διδασκαλίας, κάτι που δυσκολεύει την εις βάθος μελέτη του. Το ερώτημα «πώς θα διδάξω» 

έρχεται πρώτο και πολύ αργότερα έρχεται το «τι θα διδάξω» σε μια θεματική ενότητα. Πώς 

επιλέγω συγκεκριμένες δραστηριότητες και πώς αυτές μπορούν να προκαλέσουν την 

περιέργεια και τη δημιουργικότητα των παιδιών, είναι θέματα που απασχολούν και 
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προβληματίζουν τους φοιτητές. Αυτοί όμως οι προβληματισμοί θα μπορούσαν να 

«επιλυθούν» ευκολότερα με την οριοθέτηση του θέματος, αλλά και με ένα συγκεκριμένο 

τρόπο δράσης. Τα όρια βοηθούν στο να εργαστούν, παιδιά και εκπαιδευτικοί, παραγωγικά. 

Με τον καθορισμό ορίων δεν προκαθορίζουμε, σύμφωνα και με τη Walker (2001), τις 

αποφάσεις των παιδιών, αλλά τους δίνουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να 

εξερευνήσουν και να δράσουν.  

Ταυτόχρονα έχω επίσης παρατηρήσει πως οι περισσότεροι φοιτητές, ανάλογα με το 

θέμα που έχουν να διδάξουν στο νηπιαγωγείο, κατά τη διάρκεια της σχολικής τους 

εμπειρίας, παίρνουν έτοιμους διδακτικούς σχεδιασμούς (σχέδια εργασίας), από άλλους 

συμφοιτητές τους ή από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και τα εφαρμόζουν στη δική τους τάξη. 

Αυτά τα μαθήματα «κονσέρβα», όπως τα ονομάζω, έχουν την αρχική σφραγίδα του 

δημιουργού τους και σίγουρα δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν και να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες των παιδιών κάθε τάξης. Δεν έχουν φρεσκάδα και το κυριότερο απουσιάζει ο 

προβληματισμός, η δημιουργικότητα και η φαντασία του εκπαιδευτικού ο οποίος θα τα 

εφαρμόσει στη δική του τάξη.  

Άλλες φορές πάλι, πολλοί φοιτητές αναλώνονται στην κατασκευή πολυέξοδων και 

φαντασμαγορικών εποπτικών υλικών πιστεύοντας πως μ’ αυτό τον τρόπο θα κερδίσουν και 

θα κρατήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους. Αναμφίβολα το εποπτικό υλικό είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων ενός μαθήματος. Η πρόκληση 

όμως που θα υπάρχει σ’ ένα μάθημα και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών, 

δεν βρίσκονται στα περίτεχνα και ακριβά εποπτικά μέσα και  υλικά καθ’ αυτά. Πολλές 

φορές έστω κι αν αυτά υπάρχουν, χρειάζεται ο έντεχνος τρόπος χρήσης τους κατά τη 

διδασκαλία. 
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Ο εντοπισμός των πιο πάνω προβλημάτων καθόρισε ως σκοπό της έρευνας τη διερεύνηση 

και εξέταση μιας προσπάθειας καθοδήγησης των φοιτητών και υποψήφιων νηπιαγωγών σ’ 

έναν τρόπο προσέγγισης του σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης των μαθημάτων που 

θα τους οδηγεί σε δημιουργικούς διδακτικούς σχεδιασμούς. Ως εργαλείο σ’ αυτή την 

προσπάθεια χρησιμοποιήθηκαν τα στάδια της εικαστικής δημιουργίας, διαδικασίας για 

δημιουργία νοήματος (Walker, 2001). Αυτός ο νέος τρόπος εκπαίδευσης, στόχευε σε μια 

διαδικασία αλλαγής της κουλτούρας, ο οποίος υποστηρίζει και ενισχύει τη δημιουργικότητα 

των φοιτητών από την εικαστική δημιουργία με νόημα, στον δημιουργικό διδακτικό 

σχεδιασμό και διδασκαλία. Μ’ αυτή την προσέγγιση οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί δίνουν 

έμφαση στην πρωτοτυπία της σκέψης, στην ευελιξία, και στο χιούμορ στους διδακτικούς 

τους σχεδιασμούς και στις διδασκαλίες.  

Αυτός ο σκοπός εξετάστηκε με συγκεκριμένη στρατηγική μέσα από μια σειρά ερευνητικών 

ερωτημάτων τα οποία ήταν: 

1. Πώς μπορούν οι στρατηγικές/στάδια εικαστικής δημιουργίας Walker (2001), να 

εφαρμοστούν στο πλαίσιο εκπαίδευσης υποψήφιων νηπιαγωγών με στόχο το 

δημιουργικό διδακτικό σχεδιασμό; 

2. Πώς διαμορφώνονται οι αντιλήψεις των υποψήφιων νηπιαγωγών σχετικά με το 

δημιουργικό διδακτικό σχεδιασμό όταν αξιοποιήσουν στο πρόγραμμα σπουδών 

τους τα στάδια εικαστικής δημιουργίας νοήματος για διδακτικό σχεδιασμό;   

3. Πώς αλλάζουν οι διδακτικοί σχεδιασμοί και οι διδασκαλίες, ως προς την ευελιξία, 

το χιούμορ και την πρωτοτυπία, όταν εκπονούνται με βάση τα στάδια εικαστικής 

δημιουργίας από υποψήφιους νηπιαγωγούς;  

4. Ποια εμπόδια/δυσκολίες παρουσιάζονται στους φοιτητές-νηπιαγωγούς κατά την 



 

14 

 

εφαρμογή των στρατηγικών εικαστικής δημιουργίας με σκοπό το δημιουργικό 

διδακτικό σχεδιασμό; 

1.4  Οι βασικές υποθέσεις της έρευνας 

Οι βασικές υποθέσεις της έρευνας ήταν οι ακόλουθες: 

Υποθέτουμε ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευόμενων φοιτητών για το «πότε ένα 

μάθημα είναι δημιουργικό» επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή σχεδίων 

διδασκαλίας που εκπονήθηκαν με βάση τα στάδια εικαστικής δημιουργίας. Τα στάδια 

εικαστικής δημιουργίας εστιάζονται στην ανάπτυξη μιας βασικής ιδέας, την συνδυάζουν με 

προσωπικά ενδιαφέροντα, συντελούν στην οικοδόμηση μαθησιακού υπόβαθρου, εισάγουν 

τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος και εισάγουν μοντέλα αξιολόγησης που εστιάζονται 

στην απόδοση νοήματος, με τη χρήση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης (Walker, 2001∙ 

Βάος, 2008). Με βάση αυτή τη διαδικασία οι φοιτητές μπαίνουν σε έναν άλλο τρόπο σκέψης 

και προσέγγισης της διδασκαλίας και του ρόλου τους. 

Υποθέτουμε επίσης ότι εκτός από τους διδακτικούς σχεδιασμούς, επηρεάζονται σε 

μεγάλο βαθμό και τα επιτεύγματα των φοιτητών, με βάση τους δείκτες-κριτήρια ελέγχου 

δημιουργικότητας από την εφαρμογή των σταδίων εικαστικής δημιουργίας. Δηλαδή, αφού 

τα στάδια εικαστικής δημιουργίας νοήματος φαίνεται να έχουν συγκεκριμένα 

αποτελέσματα και προωθούν συγκεκριμένους τρόπους σκέψης για τους καλλιτέχνες, 

υποθέτουμε πως η ενθάρρυνση των φοιτητών να σκέφτονται «καλλιτεχνικά», θα τους 

οδηγήσει σε δημιουργικούς διδακτικούς σχεδιασμούς και διδασκαλίες, όπως ορίζονται με 

δείκτες-κριτήρια που αφορούν την ευελιξία, την πρωτοτυπία και το χιούμορ. 

 Ουσιαστικά, το κυριότερο σκεπτικό της έρευνας, γνωρίζοντας πόσο ευαίσθητη είναι 

η περιοχή της εκπαίδευσης, ήταν η ωφελιμότητα και η προσπάθεια βελτίωσης των 
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εκπαιδευτικών πρακτικών που εστιάζονται σε γνωστικές δεξιότητες σχετικές με τη 

δημιουργικότητα. Γι’ αυτό το λόγο, θεωρήθηκε – ως κύρια υπόθεση της ερευνητικής 

διαδικασίας - ότι  είναι δυνατή η προετοιμασία των φοιτητών και η καλλιέργεια δεξιοτήτων 

για δημιουργική διδασκαλία, έτσι που να αντικρίζουν τη σχολική τάξη, με μια άλλη οπτική, 

ξεφεύγοντας από παραδοσιακούς και μηχανικούς τρόπους σκέψης και προετοιμασίας.  
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Διάγραμμα 1.1 Πλαίσιο μεταβλητών της έρευνας 

 

1. Δημιουργικότητα ατόμου 

Στρατηγικές εικαστικής δημιουργίας Δείκτες - κριτήρια 

▪ Ανάπτυξη βασικής ιδέας 

▪ Οικοδόμηση γνωσιολογικού υπόβαθρου 

για δημιουργία 

▪ Λύση προβλήματος στην εικαστική 

δημιουργία 

▪ Αξιολόγηση εικαστικής δημιουργίας 

▪ Ευελιξία 

▪ Χιούμορ 

▪ Πρωτοτυπία 

2. Δημιουργικός διδακτικός σχεδιασμός 

Δημιουργική διδασκαλία Επιτεύγματα φοιτητών 

▪ Σχεδιασμός 

▪ Διεξαγωγή  

▪ Αξιολόγηση 

▪ Γνωστικές δεξιότητες σχετικές με τη 

δημιουργικότητα 

3. Αντίληψη εκπαιδευόμενων φοιτητών 

Πότε ένα μάθημα είναι δημιουργικό Αποτύπωση μεταγνωστικών δεξιοτήτων 

▪ Ημιδομημένη συνέντευξη πριν και 

μετά τη νέα διδακτική προσέγγιση  

▪ Αξιολόγηση διδακτικών σχεδιασμών 

και διδασκαλιών πριν και μετά τη 

νέα διδακτική προσέγγιση, με βάση 

τους δείκτες-κριτήρια της έρευνας. 

 

▪ Eρωτήματα στον εαυτό 

- Προσανατολισμός (τι θα κάνω;) 

- Σχεδιασμός (πώς θα εργαστώ;) 

- Παρακολούθηση δημιουργικότητάς  
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Σύμφωνα με τον Torrance (1994), ως δημιουργικότητα ορίζουμε τη διαδικασία να 

αντιλαμβάνεται κανείς προβλήματα ή κενά στις πληροφορίες που διαθέτει πάνω σε ένα 

θέμα, να διατυπώνει ιδέες ή υποθέσεις, να δοκιμάζει και να τροποποιεί αυτές τις υποθέσεις 

και να ανακοινώνει αποτελέσματα. Το δημιουργικό άτομο λύνει ανελλιπώς προβλήματα, 

δημιουργεί, θέτει νέα ερωτήματα (Gardner, 1983). Σύμφωνα και με τη Woolfolk (2007) η 

επίλυση προβλημάτων αποτελεί μια σύνθετη γνωστική λειτουργία.   

Στις κοινωνικοοικοδομικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση, οι αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των ατόμων και η απόκτηση εμπειριών θεωρούνται από τους σημαντικότερους 

παράγοντες για την κατασκευή της γνώσης (Vygotsky, 1997. Bruner, 1997). Η Chang 

(2015), επισημαίνει το σημαντικό ρόλο που μπορούν να επιτελέσουν oι εκπαιδευτικοί για 

την επίτευξη του πιο πάνω στόχου. Πρέπει, όπως αναφέρει, να προετοιμάζονται 

εφαρμόζοντας παιδαγωγικές στρατηγικές και γνώσεις αντικειμένου που θα μπορούσαν να 

συμβάλλουν στην προαγωγή των μαθητών στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητας οδηγώντας 

τους σε αυτονομία.  

Καθοριστικός, λοιπόν, συντελεστής στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των 

παιδιών στο σχολικό περιβάλλον είναι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος πρέπει να έχει την 

ικανότητα να δημιουργεί ένα πρόσφορο παιδαγωγικό κλίμα για έκφραση και επικοινωνία. 

Στο διάγραμμα 1.4 παρουσιάζεται το πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε η νέα διδακτική 

προσέγγιση η οποία εφαρμόστηκε σε μια ομάδα υποψήφιων νηπιαγωγών. Στόχος της 

προσέγγισης ήταν η κατανόηση, από μέρους των μελλοντικών εκπαιδευτικών, πως η 

δημιουργικότητα μπορεί να αναπτυχθεί με μεθοδικότητα. Με βάση αυτό το στόχο 

εφαρμόστηκε ένας καινοτόμος τρόπος προσέγγισης του διδακτικού σχεδιασμού των 

φοιτητών, ακολουθώντας στρατηγικές σχετικές με δημιουργική διαδικασία οικοδόμησης 
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νοήματος (Walker, 2001). Η εφαρμογή αυτών των στρατηγικών αποβλέπει στην 

ενθάρρυνση των μελλοντικών εκπαιδευτικών να γίνουν πιο δημιουργικοί ξεφεύγοντας από 

παραδοσιακές μεθόδους και πρακτικές. Αυτός ο τρόπος μάθησης θα μεταφερθεί στις 

αίθουσες των νηπιαγωγείων και όπως επισημαίνει ο Gardner (1983), η δημιουργικότητα 

είναι μορφή μάθησης ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των παιδιών. 

Σ’ αυτή τη διδακτική προσέγγιση αρχικά οι φοιτητές διδάχθηκαν βιωματικά τα 

στάδια εικαστικής δημιουργίας, όπως τα περιγράφει η Walker (2001) και στη συνέχεια αυτή 

η γνώση μεταφέρθηκε στους διδακτικούς τους σχεδιασμούς. Τα στάδια της εικαστικής 

έκφρασης για δημιουργία νοήματος αποτελούν: ο εντοπισμός και η εξατομίκευση βασικής 

ιδέας, η οικοδόμηση γνωσιολογικού υπόβαθρου, η επίλυση προβλήματος – η οριοθέτηση, και 

η αξιολόγηση.  

Εντοπισμός και εξατομίκευση βασικής ιδέας. Μια εικαστική δράση αρχίζει με την 

επιλογή της βασικής ιδέας η οποία πρέπει να παρακινεί το άτομο να μάθει, να στοχαστεί, 

να ερευνήσει και να ανακαλύψει. Όπως επισημαίνει η Walker (2001), οι καλλιτέχνες 

αρχίζουν από βασικές ιδέες, όμως για να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους και για να 

καταστούν οι ιδέες τους άξιες ενασχόλησης και δημιουργίας, τις εξατομικεύουν συνδέοντας 

τις με προσωπικά τους ενδιαφέροντα  και εμπειρίες. Σ’ αυτή την περίπτωση ο φοιτητής 

συνδέει τη βασική ιδέα /θέμα, που έχει για επεξεργασία, με δικά του ενδιαφέροντα, γνώσεις 

και εμπειρίες έτσι που ο διδακτικός του σχεδιασμός να αντηχεί την ατομική του φωνή. Δεν 

θα πρέπει να δίνεται έτοιμη μια ιδέα, αλλά ο φοιτητής ή μαθητής να ωθείται και να 

διευκολύνεται προς αναζήτησή της. Αυτή η διευκόλυνση όπως αναφέρει ο Βάος (2008), 

οδηγεί σε προσδιορισμό και μετασχηματισμό της ιδέας σε συγκεκριμένο θέμα, μια 

διαδικασία και πορεία που οδηγεί σε επόμενο στάδιο για δημιουργία.   
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Οικοδόμηση γνωσιολογικού υπόβαθρου. Το γνωσιολογικό υπόβαθρο αποτελεί βασικό 

στοιχείο στη διαδικασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας και πρέπει να αναπτύσσεται για να 

υπάρχει ένα εικαστικό αποτέλεσμα με βάθος, αλλά και για να κρατήσει το ενδιαφέρον του 

ατόμου. Κατά παρόμοιο τρόπο και ο μελλοντικός εκπαιδευτικός χρειάζεται επαρκείς 

γνώσεις για το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει, για να υπάρξει ουσιαστική και 

πολυσύνθετη έκφραση ιδεών.  

 Επίλυση προβλήματος. Η καλλιτεχνική δημιουργία εμπεριέχει προβλήματα–τεχνικά, 

αισθητικά, στιλιστικά, εννοιολογικά, και εκφραστικά (Walker, 2001). Η λύση αυτών των 

προβλημάτων πρέπει να έχει σχέση με τη βασική ιδέα του έργου για να έχει βάθος και αξία 

το τελικό αποτέλεσμα. Πολλά προβλήματα έχουν να επιλύσουν και οι εκπαιδευτικοί κατά 

τη διάρκεια του διδακτικού τους σχεδιασμού και της διδασκαλίας. Όμως όποια λύση και αν 

δοθεί θα πρέπει να έχει σχέση με το θέμα και τους στόχους που θα τεθούν ανάλογα με την 

ομάδα των παιδιών στα οποία θα απευθύνονται. Σε αντίθετη περίπτωση μιλούμε απλά για 

μια μηχανική διαδικασία η οποία δίνει έμφαση στην παραγωγή και όχι στη μάθηση.  

Οριοθέτηση. Για να εκφράσουν και να διερευνήσουν βασικές ιδέες, οι καλλιτέχνες 

πρέπει να επιλύσουν ακόμα ένα είδος προβλήματος, τον καθορισμό ορίων για τη διαδικασία 

της εικαστικής δημιουργίας. Τα όρια καθορίζουν απαραίτητους περιορισμούς, οι οποίοι 

καθιστούν ικανούς τους καλλιτέχνες να εργαστούν παραγωγικά και σε βάθος. Γενικά, κατά 

την ανάπτυξη των εικαστικών δραστηριοτήτων, στην αίθουσα διδασκαλίας, οι 

δραστηριότητες πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εξερευνούν βασικές 

έννοιες που θα σχετίζονται με τη βασική τους ιδέα και όλες να εντάσσονται σε μια ολιστική 

εμπειρία μάθησης (Walker, 2001∙ Βάος, 2008). Αυτή η διαδικασία, καθορισμού ορίων, στον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό, αλλά και στη διδασκαλία, οδηγεί τους εκπαιδευτικούς στο να 
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μελετούν σε βάθος το θέμα τους. Ταυτόχρονα τους ωθεί στο να είναι πιο δημιουργικοί 

εξερευνώντας και προσπαθώντας να δώσουν πρωτότυπες λύσεις. Λύσεις που θα οδηγούν 

τα παιδιά και τους ίδιους σε ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.  

Αξιολόγηση. Μιλώντας για αξιολόγηση της εικαστικής δημιουργίας αναφερόμαστε 

σε αυθεντική αξιολόγηση. Τηρείται φάκελος επιτευγμάτων (portfolio), με 

αντιπροσωπευτικό υλικό για όλη την πορεία της δημιουργίας και ελέγχεται αν το εικαστικό 

έργο συνδέεται με τη βασική ιδέα. Οι φοιτητές κλήθηκαν να ακολουθήσουν αυτή τη 

διαδικασία, δηλαδή να αξιολογούν τον διδακτικό τους σχεδιασμό σε σχέση πάντα με το 

θέμα που έχουν να επεξεργαστούν. Να προβληματίζονται αν οι δραστηριότητες του 

σχεδιασμού τους εξυπηρετούν τους στόχους του μαθήματός τους και αν τις έχουν σχεδιάσει 

για πολλαπλά επίπεδα σκέψης, σύμφωνα και με το πλαίσιο στο οποίο θα εφαρμοστεί. 

Επίσης, η τήρηση portfolio ήταν από τους πιο σημαντικούς τρόπους αυτοαξιολόγησης αλλά 

και αξιολόγησης των φοιτητών από τη διδάσκουσα. 

Η πιο πάνω στρατηγική μπορεί  να συμπεριληφθεί στους παράγοντες που μπορούν 

να οδηγήσουν καθοριστικά στην εμφάνιση της δημιουργικότητας. Αυτό γιατί σύμφωνα με 

τους Ευκλείδη (2006) και Σαλβαρά (2013), η εκμάθηση στρατηγικών μάθησης και η 

εφαρμογή τους με την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση οδηγούν σε δημιουργική έκφραση. 

Δηλαδή: τι θα κάνω (προσανατολισμός), πώς θα εργαστώ (σχεδιασμός), πώς προχωρεί η 

εφαρμογή (παρακολούθηση), υπάρχει απόκλιση (έλεγχος), πώς τα πήγα (αξιολόγηση), τι 

έκανα (αναστοχασμός), με σκοπό την απόκτηση μεταγνώσης, ως παρακολούθηση, έλεγχο 

και εφαρμογή μεταγνωστικών εμπειριών. 

Ακολουθώντας την πιο πάνω στρατηγική, (στάδια εικαστικής δημιουργίας), οι 

μελλοντικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να οδηγηθούν σε δημιουργικούς διδακτικούς 



 

21 

 

σχεδιασμούς. Θα ενθαρρυνθούν, σύμφωνα με τον Day (2004), στο να ψάχνουν το «γιατί» 

στη διδασκαλία τους και όχι μόνο το «πώς». Λέγοντας δημιουργικό σχεδιασμό, όπως έχει 

οριστεί στην έρευνα, εννοούμε τον πρωτότυπο σχεδιασμό, με στοιχεία ευελιξίας και 

δραστηριότητες που να έχουν χιούμορ. Η πρωτοτυπία, η ευελιξία και το χιούμορ αποτελούν 

και τους δείκτες-κριτήρια του διδακτικού σχεδιασμού των φοιτητών και κατ’ επέκταση της 

διδασκαλίας τους. 

Η βιωματική εμπλοκή των φοιτητών σε εικαστικές δραστηριότητες, ακολουθώντας 

τα στάδια εικαστικής δημιουργίας και η μεταφορά αυτής της γνώσης και εμπειρίας στο 

διδακτικό σχεδιασμό αποτελεί επίτευγμα γι’ αυτούς. Ο Σαλβαράς (2013), επισημαίνει πως 

η παραγωγή γνώσης και ανάπτυξη της δημιουργικότητας, επιτυγχάνεται όταν 

μετασχηματίζουμε και αναδομούμε και όταν μαθαίνουμε «εργαλεία μάθησης» και τα 

εφαρμόζουμε με αυτοέλεγχο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σαλβαράς (2013), από τη 

δημιουργική επίλυση προβλημάτων αναπτύσσεται η ικανότητα διερεύνησης, 

αυτοσχεδιασμού, παραγωγής και η μεταγνωστικότητα. Γι’ αυτό και το μάθημα 

Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής τροποποιήθηκε, έτσι που οι φοιτητές σε κάθε 

συνάντηση να εμπλέκονται σε δημιουργική επίλυση προβλήματος. Έγινε προσπάθεια το 

μάθημα να χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα και πρωτοτυπία (συνοπτική περιγραφή 

των μαθημάτων υπάρχει στο υποκεφάλαιο ‘Πλαίσιο και διαδικασίες’ του κεφαλαίου 

‘Μεθοδολογία’. 

Σε όλα τα μαθήματα πραγματοποιούνταν καταγραφές από τις δραστηριότητες των 

φοιτητών με στόχο την παρακολούθηση της εφαρμογής και της ικανότητας μεταγνώσης. 

Τα αποτελέσματα της διερεύνησης, μέσα από ανάλυση, αναστοχαστικών ημερολογίων, 

συμμετοχικών παρατηρήσεων, συνεντεύξεων και διδακτικών σχεδιασμών, έδειξαν ότι ο 
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διδακτικός σχεδιασμός και η διδασκαλία, μπορούν να προσεγγιστούν με διαδικασίες που 

να έχουν νόημα τόσο για τους εκπαιδευτικούς, αλλά πολύ περισσότερο για τα ίδια τα παιδιά. 

Η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση βοήθησε τους φοιτητές να αντιληφθούν, 

έμπρακτα, τη σημασία της επιλογής και μελέτης, ενός θέματος που να εκφράζει τους ίδιους 

και μετά να σκεφτούν πώς θα το επεξεργαστούν. Αυτή η ικανότητα μεταγνωστικότητας 

σύμφωνα με το Σαλβαρά (2013), προκύπτει από τη χρήση των λειτουργιών αξιολόγησης: 

προκαταρτική (τι ξέραμε;) διαμορφωτική (πώς μάθαμε;) παιδευτική (τι λάθη κάναμε, πώς 

τα αναγνωρίσαμε και τα διορθώσαμε;) αποδεικτική (τι δεν μάθαμε καλά;) και προγνωστική 

(πού θα μας χρησιμεύσει;). 

1.5 Καινοτομία και αναγκαιότητα της έρευνας 

«Χρησιμοποιήστε τη δημιουργικότητά σας»! Ο Veon (2015), αναφέρει πως οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δίνοντας απλά αυτή την εντολή στους 

μαθητές τους, όχι μόνο δεν πετυχαίνουν τίποτα, αλλά «ακινητοποιούν» τη σκέψη τους. 

Υποστηρίζει πως χωρίς τη διδασκαλία και την καλλιέργεια δημιουργικών ικανοτήτων η 

παρότρυνση: «Χρησιμοποιήστε τη δημιουργικότητά σας», είναι μια αυτοκαταστροφική 

φόρμουλα.  

Η σημαντικότητα και η καινοτομία αυτής της έρευνας έγκειται στη διδασκαλία μιας 

στρατηγικής, που οδήγησε τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς σ’ έναν άλλο τρόπο 

προσέγγισης της διδασκαλίας τους. Μια προσέγγιση που αφορά τον ημερήσιο εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό και την εφαρμογή του. Όπως αναφέρει και ο Veon (2015), ένα νέο πλαίσιο για 

την εκπαίδευση πρέπει να είναι η καλλιέργεια δημιουργικής νοοτροπίας. Σ’ αυτό το νέο 

πλαίσιο κινήθηκε η παρούσα έρευνα. Αυτός ο νέος τρόπος βοήθησε τους φοιτητές και 

μελλοντικούς νηπιαγωγούς, να προβληματιστούν και ταυτόχρονα να εξασκηθούν στην 
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ετοιμασία και εφαρμογή δημιουργικών διδακτικών σχεδιασμών.  

Οι Grigorenko, Jarvin, Tan και Sternberg (2008), θεωρούν τη δημιουργική πράξη 

ως μια μεθοδολογία εργασίας ή μια συνήθεια που μπορεί να διδαχθεί. Ο Sternberg (2008), 

υποστηρίζει πως η δημιουργική σκέψη προκύπτει από τη συνάντηση της εμπειρίας, των 

ικανοτήτων και διαδικασιών που ασκούνται μέσα στο χρόνο. Μέσα από αυτή την έρευνα, 

οι φοιτητές εξασκήθηκαν στην εφαρμογή και αξιολόγηση ενός θέματος ή μιας ιδέας τους 

βήμα με βήμα. Πολύ περισσότερο όμως, αυτή η στρατηγική τους βοήθησε να 

συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους, ο οποίος τους δίνει τη δυνατότητα να οδηγήσουν τους 

μαθητές τους σε πιο δημιουργικά μονοπάτια σκέψης και έκφρασης. Όπως υποστηρίζει ο 

Freeman (2010), όλοι οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους εάν 

εξασκηθούν και μάθουν πώς να βρίσκουν και να εκφράζουν τις ιδέες τους.  

Με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, στα πλαίσια αυτής της έρευνας, 

δόθηκε έμφαση σε διαδικασίες που εμπλέκονται στη δημιουργική μάθηση, προκάλεσε τους 

φοιτητές προβληματίζοντας τους κάθε φορά για το τι διδάσκουν και γιατί. Τους οδήγησε 

να σκέφτονται πώς και με πιο σκεπτικό γενικά επιλέγουν τις δραστηριότητες ενός 

ημερήσιου μαθήματος και αν αυτές θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους. 

Πρέπει ουσιαστικά, όπως υποστηρίζει και η Freedman (2015), η εστίαση να στρέφεται στη 

μάθηση, παρά στην παραγωγή αυτή καθαυτή. Για να επιτευχθεί αυτό και τα παιδιά να 

οδηγηθούν στο να ανακαλύψουν το δικό τους δημιουργικό δυναμικό, είναι απαραίτητος ο 

εκπαιδευτικός σχεδιασμός που να βασίζεται σ’ αυτή τη φιλοσοφία.  

Όπως αναφέρουν οι Levenson και Hicks (2015), η έμπνευση δεν παίρνει εμπρός από 

μόνη της, αλλά πρέπει να επιδιωχθεί. Στο να καταλήξουμε στην εφαρμογή μιας ιδέας 

ακολουθούμε μια πορεία η οποία περιλαμβάνει: τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, 
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τη δημιουργία συνδέσεων και ιδεών και τέλος τη λήψη αποφάσεων. Η Freedman (2015), 

αυτή την πορεία, το σχεδιασμό και την εφαρμογή του, τα περιγράφει ως το κτύπημα σε μια 

πόρτα για να ανοίξει. Αν, όπως λέει, περάσουμε απ’ αυτή την πόρτα θα βρούμε κάτι που 

ποτέ δεν είχαμε προβλέψει. Η παρούσα έρευνα είχε ως βασικό στόχο να οδηγήσει τους 

υποψήφιους νηπιαγωγούς στο να περάσουν απ’ αυτήν την πόρτα και να βιώσουν τη χαρά 

της δημιουργίας μεταφέροντας την και στα παιδιά. 

Προς αυτή την κατεύθυνση οφείλουν να κινηθούν και τα προγράμματα σπουδών 

στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στα γνωστικά αντικείμενα 

αλλά και στο ρόλο τους στη διαμόρφωση καταρτισμένων, σκεπτόμενων και ενεργών 

πολιτών. Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, μπορούμε να δούμε πως πολλοί 

ερευνητές και εκπαιδευτικοί σε πολλά μέρη του κόσμου, δείχνουν την αναγκαιότητα ενός 

άλλου τρόπου θέασης της εκπαίδευσης. Αυτό εκτείνεται από τις πρώτες βαθμίδες της 

εκπαίδευσης και φτάνει μέχρι το πανεπιστήμιο Η στείρα γνώση δεν είναι αρκετή σ’ έναν 

κόσμο που μεταβάλλεται και αλλάξει διαρκώς. 
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        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της δημιουργικότητας και αναφέρονται  τα 

κριτήρια δημιουργικής σκέψης. Επίσης, καθορίζεται ο λειτουργικός ορισμός της δημιουργικής 

διδασκαλίας ως θεωρητική βάση του ερευνητικού προβλήματος και περιγράφονται τα στάδια 

εικαστικής δημιουργίας, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές να μπορέσουν να 

οικοδομήσουν μια δημιουργική διδασκαλία που να αντηχεί τη δική τους φωνή.  

2.1 Οριοθέτηση της δημιουργικότητας 

Πολλές συζητήσεις, θεωρίες και έρευνες αναπτύσσονται για τη δημιουργικότητα, η οποία 

χαρακτηρίστηκε και ως «η καύσιμη ύλη της προόδου» (Μαγνησάλης, 1987). Τι είναι όμως 

η δημιουργικότητα; Είναι μια ικανότητα έμφυτη ή επίκτητη; Είναι μια διαδικασία με αρχή, 

μέση και τέλος; Είναι κοινωνικό ή ψυχικό φαινόμενο; Είναι μια στάση απέναντι στα 

προβλήματα που προκύπτουν τυχαία στην πορεία της ζωής ή καλλιεργείται και 

αναπτύσσεται μέσα σε οργανωμένα πλαίσια μάθησης; 

Το φαινόμενο της δημιουργικότητας φαίνεται πως είναι δύσκολο να οριστεί λόγω 

της πολυπλοκότητας της φύσης του. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τους Plucker, Beghetto και 

Dow (2004), ξεχωρίζουν δυο βασικές πτυχές του φαινομένου: η δημιουργία κάτι νέου 

(πρωτοτυπία) και χρήσιμου. Οι Biesta (2014) και Craft (2005) θεωρούν πως η 

δημιουργικότητα μπορεί να θεωρηθεί θετική ή αρνητική ανάλογα με το περιβάλλον που 

εκδηλώνεται και ως εκ τούτου η περιγραφή της ως κάτι νέου και χρήσιμου είναι υπερβολικά 

γενική ιδιαίτερα για σκοπούς εκπαιδευτικού σχεδιασμού.  Η ενίσχυση δηλαδή της 

δημιουργικότητας είναι ένα σημαντικό ζήτημα παγκοσμίως, αλλά γίνεται αντιληπτό και 

αντιμετωπίζεται διαφορετικά από έναν πληθυσμό σε άλλο. 



 

26 

 

Ένας από τους πρώτους ορισμούς που δόθηκαν για τη δημιουργικότητα είναι αυτός που 

έδωσε ο Guilford το 1950: «Η δημιουργικότητα καλύπτει τις πιο χαρακτηριστικές 

ικανότητες των δημιουργικών ατόμων, που καθορίζουν την πιθανότητα για να εκφράσει μια 

δημιουργική συμπεριφορά, η οποία να εκδηλώνεται με εφευρετικότητα, σύνθεση και 

σχεδιασμό (σ.32)».Οι Plucker κ.ά. (2004) μελετώντας 90 πρόσφατες μελέτες για τη 

δημιουργικότητα κατέληξαν στον ακόλουθο ορισμό: Η δημιουργικότητα είναι η 

αλληλεπίδραση μεταξύ της ικανότητας, της διαδικασίας και του περιβάλλοντος με την 

οποία το άτομο ή μια ομάδα παράγει ένα αντιληπτό προϊόν που είναι καινούργιο και 

χρήσιμο όπως ορίζεται σε μια κοινωνική ομάδα. Δηλαδή, η πρόσφατη θεώρηση της 

δημιουργικότητας, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαλεκτική σχέση του ατόμου με το 

περιβάλλον για ανάπτυξη αυτού του φαινομένου.  

Σε σχέση με τα μικρά παιδιά, η Saracho (2002) προτείνει όπως οι ορισμοί της 

δημιουργικότητας προσδιορίζονται με βάση τις επιδόσεις του ανθρώπινου εγκεφάλου. 

Υποθέτει ότι, όλες οι έρευνες, τα χαρακτηριστικά, οι συζητήσεις για τη βελτίωση των 

πρακτικών και ούτω καθεξής, ομαδοποιούνται σε έναν από τους τέσσερις τομείς, ανάλογα 

με τον ορισμό που δίνει ο συγγραφέας ή ο ερευνητής στην δημιουργικότητα και ποια 

λειτουργία ο εν λόγω ορισμός χρησιμοποιεί. Χαρακτηρίζει τέτοιες παραστάσεις όπως (α) η 

λογική σκέψη, (β) τα υψηλά επίπεδα συναισθηματικής ανάπτυξης ή συναισθημάτων, (γ) το 

ταλέντο και υψηλά επίπεδα ψυχικής και σωματικής ανάπτυξης και (δ) τα υψηλότερα 

επίπεδα συνείδησης, να καταλήγουν στην χρήση απεικόνισης, φαντασίας και ανακάλυψη 

συνειδητών ή ασυνείδητων καταστάσεων. 
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Σε μελέτη που πραγματοποιήσε η Saracho (1992), με παιδιά ηλικίας 3-5 ετών, ορίζει τη 

δημιουργικότητα ως μια διαπροσωπική και ενδοπροσωπική διαδικασία του ατόμου, τα 

αποτελέσματα της οποίας έχουν πρωτοτυπία, υψηλή ποιότητα και ουσιαστική σημασία.   

 Για τον Robinson (2011), δημιουργικότητα είναι η διαδικασία ανάπτυξης 

πρωτογενών ιδεών που έχουν αξία και σχετίζεται με την εμπράγματη φαντασία. Υπό μια 

έννοια, δημιουργικότητα είναι η εφαρμοσμένη φαντασία, η διαδικασία εφαρμογής νέων 

ιδεών σε πράξη που οδηγεί σε καινοτομία. Όμως για να καταλήξουμε σε δημιουργικό 

αποτέλεσμα απαιτείται εστιασμένη εργασία πάνω σε ιδέες και σχέδια. Όπως ο ίδιος 

επισημαίνει, σε κάθε τομέα η δημιουργικότητα τροφοδοτείται από γνώση, έλεγχο και 

δεξιότητα. «Δεν σημαίνει απλά ‘αφήνομαι’ αλλά ‘συγκεντρώνομαι’ με φιλοπονία σε κάτι» 

(σελ. 21). 

Tο ψυχολογικό λεξικό του Sillamy, όπως αναφέρει η Ξανθάκου (2011), επισημαίνει 

στον ορισμό του για τη δημιουργικότητα πως: Πρόκειται για την προδιάθεση προς 

δημιουργία που υπάρχει φύσει σε όλα τα άτομα και σ’ όλες τις ηλικίες και που συνδέεται 

στενά με το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον του ατόμου. Αυτή η τάση 

αυτοπραγμάτωσης απαιτεί ευνοϊκές συνθήκες για να εκφραστεί. Ο φόβος παρέκκλισης και 

η κοινωνική συμμόρφωση είναι ανασχετικοί παράγοντες. Το μικρό παιδί, που απορεί και 

γοητεύεται, καταβάλλει προσπάθεια να κατακτήσει τις νέες καταστάσεις του κόσμου, και 

όμως δεν έχει υποστεί την εκπαίδευση, είναι ακόμη δημιουργικό. Σύμφωνα και με τον 

ορισμό του Sillamy (1998), φαίνεται πως η προσπάθεια για κοινωνική συμμόρφωση είναι 

και αιτία «στραγγαλισμού», της δημιουργικότητας. Αυτό μπορεί να εξηγήσει και τον τρόπο 

εκδήλωσης της δημιουργικότητας στα παιδιά, τα οποία κατά την προσχολική ηλικία 

εκδηλώνουν εκπληκτική δημιουργική συμπεριφορά μέσα από συνεχή υποβολή 
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ερωτημάτων και επιδίωξη εμπλοκής σε καταστάσεις πειραματισμού και παραγωγής με νέα 

μέσα και υλικά, όμως μεγαλώνοντας και προχωρώντας στις ανώτερες κλίμακες της 

εκπαίδευσης παρατηρούμε και διερωτόμαστε πού να πήγε η δημιουργικότητα και η 

φαντασία που κάλυπτε κάθε τους ενέργεια. Πώς αναχαιτίστηκε η δημιουργική τους 

έκφραση; Η Ξανθάκου (2011), υποστηρίζει πως δεν εκδηλώνεται η «δημοκρατικότητα» 

στην έννοια της δημιουργικότητας, αφού οι συνθήκες που στηρίζουν το κοινωνικό-

αξιολογικό σύστημα έμμεσα ή άμεσα, αντανακλώνται και αναπαράγονται στην εκπαίδευση.    

Τελικά, μήπως χρειάζεται θάρρος για να είναι κάποιος δημιουργικός; Μήπως η 

καινοτομία κατατάσσει το άτομο σε μειονότητα; Όπως σημειώνει και ο Torrance (1992), η 

τάση να πλανώμαι με πολλούς, παρά να είμαι σοφός και μόνος, η τάση για συμμόρφωση 

και η πορεία προς το «κοινό ρεύμα», ωθεί το άτομο να αποβάλει τις τολμηρές ιδέες. Οι 

Sternberg, O' Hara και Lubart (1997), αναφέρουν πως τα άτομα εκτός από τη γνώση, την 

ικανότητα και τον τρόπο σκέψης, πρέπει να έχουν κίνητρο για δημιουργικότητα 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που θα βρουν μπροστά τους και να 

προχωρήσουν.  

Η δημιουργικότητα απαιτεί μια αποφασιστική και ριψοκίνδυνη προσωπικότητα που 

να επιμένει για την επιτυχία, καθώς και ένα περιβάλλον που να υποστηρίζει τις νέες ιδέες. 

Η Ξανθάκου (2011), επισημαίνει την έλλειψη ενθάρρυνσης για νέες ιδέες, την ανεπάρκεια 

άσκησης και την απουσία εγκαθίδρυσης ενός δημιουργικού κλίματος ως κάποιες 

παραμέτρους αναχαιτισμού της δημιουργικότητας. Η Saracho (2002), τονίζει πως οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της δημιουργίας ενός δημιουργικού 

περιβάλλοντος ώστε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους. Η ποιότητα του 

παιχνιδιού σε μια τάξη απαιτεί οι εκπαιδευτικοί να είναι προσεκτικά προετοιμασμένοι και 
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με καλό σχεδιασμό. Πρέπει να ενθαρρύνουν άμεσα ή έμμεσα δραστηριότητες και 

ορισμένους τύπους παιχνιδιού που να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά των 

παιδιών στην παιδική τάξη, ιδίως εκείνων που χρειάζονται υψηλότερες γνωστικές και 

δημιουργικές διαδικασίες. Ουσιαστικά κύρια ευθύνη των εκπαιδευτικών προσχολικής 

ηλικίας είναι να αποφασίζουν ποιες μαθησιακές εμπειρίες και αλληλεπιδράσεις των παιδιών 

προάγουν τη δημιουργικότητα  (Saracho, 2002). 

Ο γνωστός συγγραφέας Ευγένιος Τριβιζάς (2007) θεωρεί εγκληματική την 

προσπάθεια που καταβάλλεται στο χώρο της εκπαίδευσης για παραγέμισμα των παιδιών με 

γνώσεις, αφήνοντας τη φαντασία να λιμοκτονεί. Επισημαίνει δε πως η ενθάρρυνση της 

δημιουργικότητας και η καλλιέργεια της φαντασίας είναι οι πιο παραμελημένες πλευρές 

των συγχρόνων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αφού τα παιδιά μπαίνουν στα σχολεία με τη 

φαντασία στο απόγειό της, είναι να διερωτάται κανείς τι απόγινε και αποφοιτούν με 

ατροφική ή στραγγαλισμένη φαντασία. Ο ίδιος αναφέρεται σε επισκέψεις που 

πραγματοποίησε σε νηπιαγωγεία και στην τεράστια φαντασία που αντίκρυσε στα νήπια και 

προνήπια. Δυστυχώς όμως όπως αναφέρει, λίγα χρόνια αργότερα διαπίστωσε πως τα ίδια 

παιδιά συμπεριφέρονταν σαν ρομπότ και πιόνια. Τελικά η διαδικασία συσσώρευσης 

γνώσεων που ακολουθείται στα σχολεία οδηγεί σε ανυπολόγιστη ζημία στην κοινωνία 

στερώντας της τη φαντασία και καινοτομία  (Τριβιζάς, 2007). 

Οι Wadaani (2015) και Sternberg (2004), τονίζουν πως η δημιουργικότητα πρέπει 

να καλλιεργείται σ’ όλους τους μαθητές έτσι που όλοι να γίνουν επιτυχημένοι 

εκπαιδευόμενοι, αλλά  ικανοί και ώριμοι ενήλικες. 
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2.2 Θεωρητική βάση του ερευνητικού προβλήματος  

Η δημιουργικότητα του ατόμου ήταν πάντα ένα σταθερό ζητούμενο. Στα χρόνια του 

Ομήρου η δημιουργικότητα καθιστά τον ήρωα παραγωγικό σε λόγια και σε έργα «μύθων 

τε ρήτηρ’ έμεναι πρηκτήρα τε έργων». Ενώ από το Σόλωνα μέχρι τους σοφιστές η 

δημιουργικότητα αποδίδεται στην ευρυμάθεια και τη ρητορική δεινότητα. Από το Σωκράτη 

και μετά αναζητείται η υπέρβαση από την πολυμάθεια, «πολυμάθιη νόον έχειν ου 

διδάσκεις» κατά τη ρήση του Ηράκλειτου. Αναζητείται η γονιμότητα της σκέψης «τόκος εν 

καλώ». Αποτολμάται η ανασύνθεση της εμπειρίας και η δημιουργικότητα προσδιορίζεται 

ως παραγωγή σκέψης (Μπενέκος, 1989). 

Σε μετέπειτα χρόνια, σε εποχές διαφωτισμού, κυριαρχεί ο εγκυκλοπαιδισμός που 

ευνοεί τη μνημοτεχνική διδακτική πράξη. Η πλάνη του δυισμού νόησης-συναισθήματος, 

που στη σχολική πράξη μεταφράζεται ότι η δημιουργικότητα έχει σχέση μόνο με το 

συναίσθημα ή τη φαντασία και η δημιουργικότητα αποδίδεται στους λίγους, τους 

ταλαντούχους και παρουσιάζεται ως έμπνευση μόνο στα ιδιοφυή άτομα. Φυσικά αυτές οι 

αντιλήψεις ύστερα από τις έρευνες του Guilford, του Torrance του Taylor, του Gordon κ.ά. 

έχουν αναθεωρηθεί. Η δημιουργικότητα θεωρείται ικανότητα σύμφυτη με την ανθρώπινη 

φύση. Κατά ένα μικρό μέρος είναι έμπνευση και κατά το μεγαλύτερο μέρος της, κατά την 

προσφιλή έκφραση του Edison, είναι ιδρώτας (Νήμα, 2007). 

Η εκπαίδευση, παρότι από το 1960 άρχισε η αποδόμηση του συμπεριφορισμού και 

παρά την πριμοδότηση συμπεριφορών αναζήτησης επίλυσης προβλήματος, συνεχίζει να 

αναζητά το ομοιόμορφο, το αποσπασματικό, το έτοιμο να απαντηθεί. Τα παιδιά άγονται σε 

προδιαγεγραμμένες κατευθύνσεις, χωρίς να αφήνεται χώρος για την εισαγωγή 
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μετασχηματισμών και αναδομήσεων. Τα παιδιά σέρνονται σε βεβιασμένες αναφομοίωτες 

γενικεύσεις, προϊόντα μιας μονοδιάστατης σκέψης (Σαλβαράς, 2013). 

Το φαινόμενο της δημιουργικότητας, προφανώς και δεν παραμελείται, αλλά μόλις 

«η μάθηση αρχίζει, η δημιουργικότητα πετιέται» (Ξανθάκου, 2002). Οι μαρτυρίες που 

διαθέτουμε από τον ελλαδικό χώρο για την επίδραση της δημιουργικότητας στη μάθηση 

των παιδιών, είναι ελάχιστες. Εφαρμόστηκαν σύντομα προγράμματα ανάπτυξης της 

δημιουργικότητας, αμερικάνικης έμπνευσης, από τον  Χαραλαμπόπουλο, (1981) και την 

Ξανθάκου (1998) με ενθαρρυντικά αποτελέσματα όσον αφορά την ποσότητα και την 

πρωτοτυπία των απαντήσεων στα τεστ αποκλίνουσας σκέψης (Νήμα, 2007). 

Ενώ γίνεται αποδεκτό ότι η δημιουργική διδασκαλία μπορεί να συμβάλει στην 

παραγωγή ανεπτυγμένων γνώσεων, στη συγκρότηση στρατηγικών μάθησης, στην 

ανακατασκευή των γνώσεων, στη μεταβίβαση των γνώσεων σε άλλες καταστάσεις, στην 

απόκτηση μεταγνώσης και στην εργασία με αυτοέλεγχο, τα προγράμματά μας συνεχίζουν 

να εμπεριέχουν λίγη μόνο δημιουργικότητα ως γαρνιτούρα. Το σημαντικότερο, συχνά, η 

δημιουργικότητα συγχέεται με την ελεύθερη και αδιαμεσολάβητη έκφραση, όπως 

συμβαίνει στη διδασκαλία των εικαστικών τεχνών (Βάος, 2008), όπου κυριαρχεί η 

αντίληψη του «μαθαίνεται» στο όνομα του παιδοκεντρισμού (Σαλβαράς, 2013). 

Η δημιουργικότητα έχει ταυτιστεί με την παραγωγή. Η παραγωγή έχει ταυτιστεί με 

τη θεωρία του κονστρουκτιβισμού, στους τρεις τύπους του, τον εξωγενή, τον εσωγενή και 

το διαλεκτικό. Ο εξωγενής κονστρουκτιβισμός ενδιαφέρεται για την ανακάλυψη της γνώσης, 

με τη χρήση των δυο τρόπων σκέψης, το διαισθητικό (εικασίες, προβλέψεις, υποθέσεις) και 

τον αναλυτικό (καταφυγή στο κείμενο για έλεγχο). Ο αναλυτικός τρόπος σκέψης στηρίζεται 

στις λειτουργίες κωδικοποίησης: οι αισθητηριακή, λεκτική, σχηματική, συμβολική, με 
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σκοπό τη συγκρότηση γνωστικών δομών. Εκλαμβάνει την παραγωγή γνώσης ως αλλαγή 

στον κώδικα έκφρασης (Σαλβαράς, 2013). Ο εσωγενής κονστρουκτιβισμός ενδιαφέρεται 

για την κατασκευή της γνώσης. Χρησιμοποιεί το κύκλωμα μάθησης των ιδιοτήτων της 

σκέψης: συμπλεκτικότητα, αντιστρεψιμότητα, συνδιαστικότητα, ταυτοσημία, ταυτολογία. 

Δηλαδή προσπαθεί με τη χρήση μετασχηματισμών, που δημιουργούν κοινωνική σύγκρουση 

να αναδομήσει. Εκλαμβάνει ως παραγωγή γνώσης τους μετασχηματισμούς που οδηγούν 

στην αναδόμηση (Σαλβαράς, 2013). Ο διαλεκτικός κονστρουκτιβισμός ενδιαφέρεται για την 

εκμάθηση στρατηγικών μάθησης και μελέτης. Χρησιμοποιεί το μαθητικό συμβόλαιο, την 

προτυποποίηση, τη φθίνουσα καθοδήγηση (εξωτερική, λεκτική, σιωπηρή). Εκλαμβάνει ως 

παραγωγή γνώσης την πράξη της εξομοίωσης (καταγραφή, κωδικοποίηση, ανάπλαση), 

όταν αυτή εφαρμόζει τη στρατηγική μάθησης ή μελέτης με αυτοέλεγχο και με 

αυτορρύθμιση (ερωτήματα στον εαυτό). Προχωρεί από το διαψυχολογικό επίπεδο 

(αμοιβαία εργασία) στο ενδοψυχολογικό (εργασία με αυτοέλεγχο). Σύμφωνα με το 

Vygotsky, (1997), κινείται στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης. Επομένως σύμφωνα με το 

Σαλβαρά (2013), παραγωγή γνώσης έχουμε:  

- Όταν συγκροτούμε γνωστικές δομές 

- Όταν μετασχηματίζουμε και αναδομούμε 

- Όταν μαθαίνουμε «εργαλεία μάθησης» και τα εφαρμόζουμε με αυτοέλεγχο.  

Με βάση τους δείκτες-κριτήρια, (ευελιξία, χιούμορ πρωτοτυπία) που έχουν οριστεί 

σ’ αυτή την έρευνα, μπορεί να διερευνηθεί ο βαθμός δημιουργικότητας των διδακτικών 

σχεδιασμών και διδασκαλιών των φοιτητών. 
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2.3 Κριτήρια δημιουργικής σκέψης 

Σύμφωνα με τον Τριλιανό (1997), η δημιουργικότητα εκφράζεται ως δεξιότητα αλλαγής 

του νοητικού πλαισίου και εύρεσης εναλλακτικής λύσης, προβολής και θέασης ενός 

προβλήματος από νέα οπτική γωνία. Συνδέεται με τις νοητικές λειτουργίες αλλά και με τα 

συναισθήματα. Η δημιουργικότητα, δηλαδή, συνιστά ορισμένο τρόπο συμπεριφοράς 

απέναντι στα προβλήματα και αυτή η συμπεριφορά φαίνεται να είναι συνδεδεμένη με 

ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε ατόμου. Ο Tanggaard (2013) 

προσθέτει ότι η δημιουργικότητα πρέπει να θεωρείται «ως καθημερινό φαινόμενο που 

οδηγεί σε συνεχείς διαδικασίες της δημιουργίας του κόσμου» (σ. 20). Επομένως, η 

δημιουργικότητα μπορεί να εκφραστεί μέσω διαφορετικών δεξιοτήτων ζωής με πολλαπλές 

πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής ευφυΐας, του κοινωνικού περιβάλλοντος και 

της καινοτόμου πτυχής της παραγωγικότητας. O Wadaani (2015), αναφέρει πως η 

βιβλιογραφία δείχνει ότι όλα τα άτομα είναι ικανά να εκφράζονται δημιουργικά, αλλά σε 

διαφορετικά επίπεδα δημιουργικότητας. 

Η δημιουργικότητα λοιπόν αφορά όλα τα άτομα και δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο 

μόνο των προικισμένων ατόμων. Η διαφοροποίηση μεταξύ των ατόμων είναι ποσοτική, 

θέμα διαβάθμισης, και όχι ποιοτική. Για να χαρακτηρίσουμε ένα άτομο ως δημιουργικό, ή 

πως εκφράζεται δημιουργικά, χρειάζεται να υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία να το 

διαφοροποιούν από άλλα. Δυο από τις πρώτες έρευνες που έγιναν σ’ αυτό τον τομέα και 

θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές μέχρι τις μέρες μας για τη συνάφεια των αποτελεσμάτων 

τους, είναι οι έρευνες των ψυχολόγων Guilford και Lowenfeld οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν το 1967 (Guilford, 1967). Όπως αναφέρει ο Slabbert (1984), οι δυο 

ερευνητές μελετούσαν το ίδιο πρόβλημα με διαφορετικούς στόχους και κατέληξαν στο ίδιο 
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αποτέλεσμα. Ο Guilford στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και ο Lowenfeld στην 

Πενσυλβάνια, χωρίς να έχουν καμιά επικοινωνία μεταξύ τους, στράφηκαν στην ίδια 

κατεύθυνση: διερεύνηση των μετρήσιμων κριτηρίων ή συνιστωσών της αποκλίνουσας 

σκέψης. Τα κριτήρια που απομονώθηκαν και που στη συνέχεια οδήγησαν στην συγκρότηση 

υποθέσεων γύρω από τη δομή της αποκλίνουσας σκέψης, συνιστώντας τη βάση για τα τεστ 

δημιουργικότητας είναι: 

▪ Ευαισθησία απέναντι στα προβλήματα του περιβάλλοντος 

▪ Ευχέρεια: Η ικανότητα παραγωγής πολλών ιδεών ως απάντηση σε ένα ανοιχτό 

πρόβλημα ή μια ερώτηση, είτε λεκτική είτε μη λεκτική 

▪ Νοητική ευελιξία: Η ικανότητα να γίνονται διαφορετικές προσεγγίσεις σε ένα 

πρόβλημα, να βρίσκονται ιδέες σε διαφορετικές κατηγορίες ή να εξετάζεται μια 

κατάσταση από διάφορες οπτικές γωνίες. Οι Davis, Rimm και Siegle (2011), 

αναφέρουν πως το δημιουργικό άτομο δεν καταφεύγει σε συμπεριφορές ρουτίνας, 

αλλά έχει την ικανότητα να ξεφεύγει από νοητικές συνήθειες, να μεταπηδά από τον 

ένα τρόπο προσέγγισης ή σκέψης, στον άλλο και να παράγει ποικιλία απαντήσεων. 

▪ Πρωτοτυπία της σκέψης. Σύμφωνα και με την Ξανθάκου (2011), η πρωτοτυπία είναι ένα 

από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της αποκλίνουσας σκέψης, με παραγωγές που 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια της σπανιότητας και μοναδικότητας. Ο βαθμός 

πρωτοτυπίας καθορίζεται στα πλαίσια μιας ομάδας αναφοράς και εκφράζεται 

αριθμητικά από τη συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου στην ομάδα που μελετάται. 

▪ Ικανότητα σύνθεσης. Οργάνωση ιδεών σε ευρύτερα σχήματα πιο περιεκτικά. Ο Guilford 

(1950) υποστήριξε πως οι περισσότερες ιδέες μπορούν να συνδυαστούν και να 

συνθέσουν μια νέα ποιοτική παραγωγή. 
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▪ Ικανότητα μετασχηματισμών. Πολλές εφευρέσεις προκύπτουν από το μετασχηματισμό 

ενός αντικειμένου σε κάποιο άλλο. π.χ. ο Shakespeare διασκεύασε ένα δανέζικο θρύλο 

και δημιούργησε τον Άμλετ. Δεν τον αντέγραψε, αλλά τον εμπλούτισε με πολλές δικές 

του ιδέες. O Pasteur ανακάλυψε την ιδανική θερμοκρασία για να σκοτώνει τα μικρόβια 

χωρίς να αλλοιώνει τη γεύση του κρασιού. 

▪ Ικανότητα επεξεργασίας. Το δημιουργικό άτομο είναι σε θέση να κάνει μια ιδέα 

βιώσιμη, να αναπτύξει τις λεπτομέρειες της να τη βελτιώσει, ή ακόμα να την κάνει πιο 

ελκυστική. 

Από την κριτική ανάλυση των πιο πάνω προκύπτει πως η δημιουργική σκέψη 

συνδέεται με τον αποκλίνοντα τρόπο σκέψης ο οποίος είναι πιο ελεύθερος τύπος 

πνευματικής διεργασίας. Επίσης όπως αναφέρει η Ξανθάκου, (2011), η δημιουργικότητα 

σχετίζεται και βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με τη μνήμη και την κριτική σκέψη. Η 

μετάβαση από τον αποκλίνοντα τρόπο σκέψης στο συγκλίνοντα σηματοδοτεί μια 

αλληλοδιείσδυση (Ξανθάκου, 2011). Οπόταν σύμφωνα με τα πιο πάνω, η δημιουργικότητα 

δεν εμφανίζεται ξαφνικά, αλλά συνδέεται με τις προϋπάρχουσες γνώσεις, εμπειρίες και 

ιδέες του ατόμου. Όπως επισημαίνει και ο Shaun, (2001), οι ιδέες και η πρωτοτυπία δεν 

εμφανίζονται αυθόρμητα, αλλά μετασχηματίζονται μέσα από υφιστάμενες ιδέες μετά από 

προσεκτική έρευνα και αναζήτηση μιας πρόκλησης. 

Ο Δημόπουλος (2007), αναφέρει πως έχουν γίνει πολλές έρευνες οι οποίες 

αφορούσαν τη δημιουργική διαδικασία. Ο Wallas (1925 επιχείρησε να καταγράψει τα 

στάδια της δημιουργικής διαδικασίας που οδηγούν σε πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες 

και λύσεις. Υποστήριξε ότι η δημιουργική σκέψη ακολουθεί κάποια στάδια τα οποία 

αναφέρονται ως φάσεις του δημιουργικού κύκλου. Με βάση αυτή την υπόθεση, ο 
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δημιουργικός κύκλος περνά από τέσσερα στάδια (Διάγραμμα 2.1): Στάδιο της συνειδητής 

σκέψης (προπαρασκευής), της ασυνείδητης σκέψης (επώασης), της φώτισης (έκλαμψης) 

και το στάδιο της επαλήθευσης. Στο πρώτο στάδιο το άτομο μελετά το πρόβλημα σε όλες 

τις δυνατές πτυχές του. Στο δεύτερο στάδιο τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από το πρώτο 

στάδιο, συνδυάζονται με δημιουργικό τρόπο στο ασυνείδητο προκειμένου να προκύψει η 

νέα ιδέα. Το τρίτο στάδιο είναι αυτό της ανακάλυψης, κατά το οποίο η νέα ιδέα αναδύεται 

ως νοητική έκρηξη στο πεδίο της συνείδησης. Τέλος το τέταρτο στάδιο, η νέα ιδέα 

δοκιμάζεται ως προς την εγκυρότητα, τη λειτουργικότητα και τη χρησιμότητα της.  

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2.1 Στάδια δημιουργικού κύκλου (Δημόπουλος, Κ. (2007)) 

 

Το θεωρητικό διάγραμμα δημιουργικής διαδικασίας βοηθά στην ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών στρατηγικών οι οποίες θα βοηθούσαν το δημιουργικό τρόπο σκέψης και 

συμπεριφοράς. Όπως όμως αναφέρει ο Παρασκευόπουλος (2004), αυτά τα στάδια δεν 

επισυμβαίνουν, απαραιτήτως, σε σταθερή διαδοχή. Υπάρχουν περιπτώσεις που το άτομο 

μπορεί να παραλείψει ένα στάδιο, ενώ σε άλλες μορφές να επιστρέψει σε ένα προηγούμενο 

στάδιο. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν, αμέσως μετά το στάδιο της προπαρασκευής, να 

υπάρξει το «Εύρηκα», χωρίς τη μεσολάβηση της επώασης. 
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2.4 Δημιουργική διδασκαλία και διδασκαλία για δημιουργικότητα 

Στην έκθεση NACCCE (National Advisory Committee on Creative and Cultural Education, 

1999) γίνεται διάκριση μεταξύ της δημιουργικής διδασκαλίας και της διδασκαλίας για τη 

δημιουργικότητα. Δημιουργική διδασκαλία θεωρείται η διδασκαλία κατά τη οποία 

«χρησιμοποιούνται  προσεγγίσεις  που ενεργοποιούν τη φαντασία για να κάνουν τη μάθηση 

πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική» (NACCCE, 1999, σ. 89). Οι Jeffrey και Craft 

(2004) αναφέρουν ως χαρακτηριστικά της δημιουργικής διδασκαλίας τις φανταστικές, 

δυναμικές και καινοτόμες προσεγγίσεις, και τις νέες ιδέες με τις οποίες ενθαρρύνεται η 

φαντασία των μαθητών και οδηγούν άμεσα στη διδασκαλία της δημιουργικότητας. 

 Παράλληλα, οι παιδαγωγικές στρατηγικές της διδασκαλίας για τη 

δημιουργικότητα διευκολύνουν τη δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος για 

ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης (Cropley, 1992, Torrance, 1963). Όπως υποστηρίζει ο 

Torrance (1963), ένα τέτοιο περιβάλλον, στο οποίο απαιτούνται δημιουργικές δεξιότητες, 

ενθαρρύνει την αυθόρμητη μάθηση οδηγώντας τους μαθητές σε αυτονομία, αναδεικνύοντας 

τις ικανότητές τους για δημιουργική σκέψη. Επίσης οι στρατηγικές για ανάπτυξη της 

δημιουργικής σκέψης, διεγείρουν την περιέργεια των μαθητών. Κάτι που οδηγεί στην 

αυτονομία και την αφοσίωση των μαθητών παρέχοντας σ’ αυτούς κίνητρα για μάθηση 

(Cropley, 1992).    

 Σύμφωνα με την Lin (2011), μέσα από τη δημιουργική διδασκαλία, οι 

εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα των μαθητών μεταφέροντας τον 

ενθουσιασμό και τη φαντασία τους. Παράλληλα, δημιουργούν ένα μαθησιακό πλαίσιο για 

την επίλυση προβλημάτων και εκτιμούν πως η δημιουργική συνεισφορά των μαθητών είναι 

βασικές αρχές της διδασκαλίας για τη δημιουργικότητα. Η Lin, (2009), υποστηρίζει ότι οι 
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δημιουργικές προσπάθειες και η συνεργασία, τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των 

εκπαιδευομένων σε μια αποτελεσματική διαδικασία δημιουργικής μάθησης είναι 

απαραίτητες. Η Lin προτείνει ένα πλαίσιο δημιουργικής παιδαγωγικής (σχήμα 2), η οποία 

περιλαμβάνει τρία χαρακτηριστικά: τη δημιουργική διδασκαλία, τη διδασκαλία της 

δημιουργικότητας και τη δημιουργική μάθηση. Περιγράφει την αλληλεπίδραση μεταξύ 

καινοτόμου διδασκαλίας και αποτελεσματικών στρατηγικών που διευκολύνουν και 

ανταποκρίνονται στη δημιουργική και ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων. 

Υποστηρίζει την ενθάρρυνσή μιας ολοκληρωμένης πρακτικής στην ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας των μαθητών. 

Με άλλα λόγια, τα τρία στοιχεία της δημιουργικής παιδαγωγικής (σχήμα 2), 

αλληλοεπιδρούν και συνεισφέρουν το ένα στο άλλο, διαμορφώνοντας μια διαλογική και 

αυτοσχεδιαστική διαδικασία με 

δημιουργική έμπνευση. Επίσης το 

υποστηρικτικό ήθος του εκπαιδευτικού, 

οι στρατηγικές με βάση την έρευνα και η 

δημιουργική και αυτόνομη εμπλοκή των 

μαθητών οδηγούν στη δημιουργική 

διδασκαλία. 

Διάγραμμα 2.2  Τα τρία στοιχεία της δημιουργικής  

παιδαγωγικής (Lin, 2009). 

 

Η Lin (2009), θεωρεί αλληλένδετα τα χαρακτηριστικά της δημιουργικής 

παιδαγωγικής από την άποψη της δημιουργικής διδασκαλίας, της διδασκαλίας για τη 

δημιουργικότητα και της δημιουργικής μάθησης. Ο Sawyer (2004) επίσης υποστηρίζει πως 
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η διδασκαλία είναι δημιουργική τέχνη και θεωρεί πως μια δημιουργική διδασκαλία πρέπει 

να χαρακτηρίζεται από αυτοσχεδιασμό. Μ’ αυτό εννοεί πως πρέπει να έχει ως βάση της 

στρατηγικές που να βασίζονται στην έρευνα και την αυτονομία των μαθητών. Σε καμιά 

όμως περίπτωση δεν μπορεί μια διδασκαλία να είναι δημιουργική όταν ακολουθεί κατά 

γράμμα κάτι προσχεδιασμένο. Αυτή η προσέγγιση καθιστά τους εκπαιδευτικούς απλά 

«σολίστες και ερμηνευτές ενός σεναρίου, με τους μαθητές παθητικούς που απλά 

παρακολουθούν την παράσταση» (Sawyer, 2004, σ. 13). 

Οι Craft, Cremin, Hay και Clack (2014), πραγματοποίησαν εθνογραφική μελέτη σε 

δυο επιλεγμένα σχολεία της Αγγλίας που είναι  αναγνωρισμένα σε εθνικό επίπεδο για τις 

δημιουργικές προσεγγίσεις τους, το Broadhill και το Ridgeway. Ένας από τους στόχους της 

μελέτης ήταν ο καθορισμός της δημιουργικής διδασκαλίας και η εκμάθηση παιδαγωγικών 

πρακτικών που εφαρμόζονται στα πιο πάνω σχολεία. Οι εν λόγω ερευνητές χαρακτήρισαν 

τη σχολική κουλτούρα και το περιβάλλον ως το κλειδί για την ανάπτυξη δημιουργικών 

σχολείων. Αναφερόμενοι στη δημιουργική διδασκαλία τόνισαν πως η περιέργεια, η 

δημιουργία δεσμών, η αυτονομία των μαθητών και η πρωτοτυπία τεκμηριώθηκαν ως 

βασικά χαρακτηριστικά στις τάξεις ιδιαίτερα δημιουργικών εκπαιδευτικών. Τονίζουν 

επίσης το δημιουργικό πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες 

των μαθητών. Στα δυο σχολεία στα οποία πραγματοποιήθηκε η εθνογραφική μελέτη, ένα 

εμφανές χαρακτηριστικό ήταν η ενθάρρυνση της λήψης αποφάσεων από τα ίδια τα παιδιά. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί των εν λόγω σχολείων, θεώρησαν ότι η εφαρμογή ενός 

«δημιουργικού προγράμματος σπουδών» επέτρεψε μεγαλύτερη ευαισθησία στις ανάγκες 

και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Σε κάθε σχολείο, οι εκπαιδευτικοί είχαν υψηλές 

προσδοκίες για τη δημιουργική εμπλοκή των μαθητών και ενθάρρυναν την εξερεύνηση και 
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λύση προβλήματος με παιγνιώδη τρόπο. Επίσης, και τα δυο σχολεία μοιράζονταν από 

κοινού την πεποίθηση ότι όλα τα παιδιά ήταν δημιουργικά.  

Για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας μέσω της εκπαίδευσης στο πανεπιστήμιο 

Radboud στην Ολλανδία, αναπτύσσεται ένα ερευνητικό πρόγραμμα την περίοδο 2016 - 

2021, στο οποίο  διερευνάται το πώς μπορεί να ενισχυθεί η δημιουργικότητα στην 

εκπαίδευση. Το πρόγραμμα αυτό είναι διεπιστημονικό και αποτελεί συνεργασία ανάμεσα 

σε ερευνητικές ομάδες από διάφορες πανεπιστημιακές σχολές (σχολή καλών τεχνών και 

σχολές επιστημών αγωγής). Ο σκοπός του ερευνητικού προγράμματος είναι η απόκτηση 

περισσότερων γνώσεων σ’ ό,τι αφορά την εννοιολογική δομή της δημιουργικότητας στο 

πλαίσιο της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα έχει ως βάση εκκίνησης την αλληλεπίδραση 

μεταξύ διδασκαλίας και μάθησης και τον κεντρικό ρόλο του εκπαιδευτικού. Το ερευνητικό 

πρόγραμμα ακαδημίας εκπαιδευτικών Radboud, επικεντρώνεται τόσο στη διαδικασία 

διδασκαλίας όσο και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Αυτό ερευνάται μέσα από 

δημιουργικές διαδικασίες, αλλά και μέσα από τα αποτελέσματα των μαθητών (διαδικασία 

μάθησης). Δίνεται έμφαση στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί 

στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας. Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, σύμφωνα 

με τους Imants και Oolbekkink (2009), οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 

επιτυγχάνεται με την εφαρμογή καινοτομιών στον τομέα της διδασκαλίας. 

Ένα δεύτερο σημείο εκκίνησης του ερευνητικού προγράμματος του πανεπιστήμιο 

Radboud 2016-2021, είναι η δημιουργική μάθηση των ίδιων των εκπαιδευτικών. Όπως 

υποστηρίζουν οι Bronkhorst, Meijer, Koster και Vermun. (2014) και οι Imants και 

Oolbekkink (2009), οι μαθησιακές διαδικασίες των ίδιων των εκπαιδευτικών έχουν άμεση 

σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών τους. Το ερευνητικό πρόγραμμα 
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εστιάζεται στο πώς τα διάφορα σχολικά θέματα μπορούν να μετατραπούν σε δημιουργική 

διδασκαλία και μάθηση που να διεγείρει την επίλυση προβλημάτων και την κριτική σκέψη. 

Συγκεκριμένα συμπεραίνουν πως η εκπαίδευση και επιμόρφωση των ίδιων των 

εκπαιδευτικών πρέπει να στηρίζεται στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και 

διδασκαλίας. 

Όπως πολύ ευστοχά υποστηρίζει και ο Robinson (2011) δεν πρέπει να ακολουθείται 

η αντίληψη  από τους εκπαιδευτικούς πως η εκπαίδευση ετοιμάζει τους νέους για το μέλλον, 

αλλά για το τώρα και για τη ζωή που ήδη διανύουν. Ο Dewey (1966) για το ίδιο θέμα 

αναφέρει πως το σχολείο δεν πρέπει να προετοιμάζει τα παιδιά για τη ζωή, το σχολείο είναι 

η ίδια η ζωή.     

2.4.1 Πάθος για διδασκαλία 

Πάθος ορίζεται στο Παγκόσμιο Λεξικό (1989) ως «κάθε είδους συναίσθημα, με το οποίο 

το μυαλό επηρεάζεται ή αλλάζει έντονα». Είναι ένας οδηγός, μια κινητήριος δύναμη που 

προέρχεται από τη δύναμη του συναισθήματος. Οι άνθρωποι είναι παθιασμένοι με 

πράγματα, θέματα, αιτίες, ανθρώπους. Με το πάθος παράγεται ενέργεια, 

αποφασιστικότητα, πίστη και αφοσίωση. 

Σ’ αυτό το υποκεφάλαιο χρησιμοποιήθηκε ο τίτλος «πάθος για διδασκαλία», από το 

ομώνυμο βιβλίο του Cristopher Day. Οι παθιασμένοι εκπαιδευτικοί, όπως υπογραμμίζει ο 

Day (2004), έχουν επίγνωση της πρόκλησης των ευρύτερων κοινωνικών πλαισίων στα 

οποία διδάσκουν, πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη μάθηση και την 

επιτυχία όλων των μαθητών τους και νοιάζονται βαθύτατα γι’ αυτούς. Προβληματίζονται 

για το πώς και τι θα διδάξουν και είναι περίεργοι να μάθουν περισσότερα σχετικά με τα 

δύο. Προκειμένου δε να γίνουν και να παραμείνουν ικανοί, αναστοχάζονται γύρω από τις 
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πρακτικές τους. Για αυτούς τους εκπαιδευτικούς, η διδασκαλία είναι ένα δημιουργικό και 

περιπετειώδες επάγγελμα, μια θαρραλέα απασχόληση και το πάθος δεν αποτελεί επιλογή, 

αλλά θεωρείται απαραίτητο για διδασκαλία υψηλής ποιότητας.  

Σύμφωνα με τον Day (2004), οι καλύτεροι καθηγητές σε όλα τα επίπεδα, είναι 

εκείνοι που έχουν ισχυρή πνευματική και συναισθηματική ταυτότητα, και δεσμεύονται 

τόσο στο(α) θέμα(τα) τους όσο και με τους μαθητές τους. Επανεξετάζουν και αναθεωρούν 

τακτικά τους τρόπους που εφαρμόζουν, όχι μόνο στο «τι» και στο «πώς» της διδασκαλίας 

τους, αλλά και στο «γιατί» από την άποψη των ηθικών τους σκοπών. Για να είναι κάποιος 

επαγγελματίας πρέπει να έχει μια δια βίου δέσμευση για την ερευνητική πρακτική. 

Ο Palmer (1998), θεωρεί πως γίνονται συχνά μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, 

ξεχνώντας όμως μια απλή αλήθεια: καμιά μεταρρύθμιση δεν μπορεί να επιτευχθεί 

ξαναγράφοντας τα προγράμματα σπουδών και αναθεωρώντας τα κείμενα διδασκαλίας. Η 

έμφαση πρέπει να δίνεται στην ενθάρρυνση του εκπαιδευτικού, από τον οποίο εξαρτώνται 

πολλά. Καμιά μεταρρύθμιση δεν μπορεί να επιτευχθεί αν αποτύχουμε να αγαπάμε και αν 

δεν ενισχύσουμε το πάθος του εκπαιδευτικού, που είναι η πηγή της «καλής» διδασκαλίας. 

Η συναισθηματική εμπλοκή είναι τις περισσότερες φορές, ένα σημαντικό μέρος των 

διαδικασιών της αποτελεσματικής διδασκαλίας και της μάθησης. Οι απόψεις του Eisner 

(2000), συμβαδίζουν με τα πιο πάνω και τονίζεται ιδιαίτερα πως η καλή διδασκαλία δεν 

εξαρτάται μόνο από τη γνώση των διδακτικών προσεγγίσεων αλλά από το πάθος του 

εκπαιδευτικού, τη διαίσθηση, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του.  

Ορίζοντας τη διδασκαλία  

Η διδασκαλία σύμφωνα με το Χαραλαμπόπουλο (1998), θεωρείται σύνθεση τέχνης, 

τεχνικής και επιστήμης, αλλά και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Ως τεχνική, είναι 
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σχεδιασμένη, μεθοδική και οργανωμένη ενέργεια που ακολουθεί ένα πλάνο εργασίας για 

να φθάσει στον προορισμό της. Ως επιστήμη, η διδασκαλία είναι η εφαρμογή 

επιστημονικών αρχών και μεθόδων. Αυτό το οργανωμένο πλάνο καθορίζει στόχους, 

υποδεικνύει μεθόδους, προγραμματίζει δραστηριότητες, αξιολογεί αποτελέσματα. Είναι 

προϊόν εργασίας επιστημόνων, που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την οργάνωση και την 

αξιολόγηση των σχολικών προγραμμάτων, από τα οποία απορρέει και επηρεάζεται η 

σχολική διδασκαλία. Ερευνητές όπως οι Joyce, Weil, και Calhoun (2009), αναφέρουν πως 

θεωρούν τη διδασκαλία ως αποτέλεσμα έμπνευσης, επινοητικότητας, ενθουσιασμού, 

δημιουργικότητας, πλούσιου περιεχομένου, εκτέλεσης και αξιολόγησης από μέρος του 

εκπαιδευτικού. 

Η διδακτική μεθοδολογία, όπως ονομάζεται ο κλάδος της διδακτικής, 

πραγματεύεται τις μεθόδους διεξαγωγής μιας (ωριαίας) διδασκαλίας στα πλαίσια του 

σχολικού θεσμού. Το φαινόμενο της διδασκαλίας αναλύεται σε τρία μέρη: στο σχεδιασμό, 

στη διεξαγωγή και στην αξιολόγηση της. Χωρίς το σχεδιασμό δεν νοείται διδασκαλία και 

χωρίς τη διδασκαλία δεν υπάρχει αξιολόγηση της. Αυτά τα τρία μέρη αποτελούν κρίκους 

της ίδιας αλυσίδας. 

Ο σχεδιασμός, σύμφωνα με τους Καμπεζά, Σφυροέρα και Ρεκαλίδου (2016) και 

Καψάλη και Νημά (2002), είναι η δυνατότητα επιλογής από πολλές περιοχές οι οποίες 

μπορούν να καταστούν αποτελεσματικές μόνον όταν ο εκπαιδευτικός είναι κατάλληλα 

προετοιμασμένος, μελετημένος και καταρτισμένος. Ένας εκπαιδευτικός δεν πρέπει να 

διδάξει χωρίς να προγραμματίσει και να σχεδιάσει τη διδασκαλία του. Η διαδικασία 

σχεδιασμού της διδασκαλίας, σύμφωνα με τους πιο πάνω συγγραφείς, αρχίζει από τη στιγμή 

που ο εκπαιδευτικός θα συνειδητοποιήσει τις απαιτήσεις του σχολείου και της διδασκαλίας 
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και θα αρχίσει να κάνει σκέψεις για το πώς θα ανταποκριθεί σ’ αυτές, συλλέγοντας στοιχεία 

και δεδομένα στο μυαλό του, σε σημειώσεις, ή δημιουργώντας portfolio. 

Ο διδακτικός σχεδιασμός οργανώνεται αφού τεθούν κάποιες επιδιώξεις σ’ ότι 

αφορά την αναμενόμενη συμπεριφορά των μαθητών. Τι δηλαδή αναμένεται απ’ αυτούς και 

ποιες είναι οι προϋποθέσεις ή προαπαιτήσεις για την εκδήλωση της επιθυμητής 

συμπεριφοράς. Ο διδακτικός σχεδιασμός προσδιορίζει τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού 

και των μαθητών η οποία αναλύεται σε δραστηριότητες. Κάθε δραστηριότητα αναλύεται 

σε σειρά ενεργειών και κάθε ενέργεια σε σειρά χειρισμών. Σε κάθε διδακτικό σχεδιασμό 

τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι για να υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης τους στο τέλος του 

μαθήματος (Σαλβαράς και Σαλβαρά, 2009). 

2.4.2 Ενίσχυση της δημιουργικότητας μέσω της διδασκαλίας  

Όπως υποστηρίζει η Green (2000), στην εκπαίδευση όλα εξαρτώνται από το καθήκον του 

εκπαιδευτικού να δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις στις οποίες οι νέοι εκπαιδευόμενοι ν’ 

αρχίσουν να προβληματίζονται και να αντιστέκονται στην έλλειψη νοήματος σ’ ότι κάνουν 

ή παρακολουθούν.  

Οι Torrance (1995), Brinkman (2010) και Sternberg (2010) αναφέρουν πως οι 

εκπαιδευτικοί δεν πρέπει μόνο να διδάσκουν δημιουργικά, αλλά να διδάσκουν τη 

δημιουργικότητα. Μ’ αυτό τον τρόπο θα παρακινούν τους μαθητές να σκέφτονται 

αποτελεσματικά και να γίνονται ολοένα και πιο δημιουργικοί, ώστε να μπορούν να 

παίρνουν σωστές αποφάσεις και να κάνουν σωστές επιλογές σε κρίσιμες και απρόοπτες 

καταστάσεις που θα συναντήσουν στη ζωή τους. 

Επίσης, ο Wadaani (2015) επισημαίνει πως η διδασκαλία για τη δημιουργικότητα 

είναι μια φιλοσοφία μέσω της οποίας μπορούν να τροποποιηθούν ή να δημιουργηθούν 
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πολλαπλές μέθοδοι διδασκαλίας για να οδηγήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν τη 

δημιουργικότητά τους σε διαφορετικά πλαίσια και σε διαφορετικά επίπεδα. Αυτό, σύμφωνα 

με τον Nickerson (2010), μπορεί να επιτευχθεί με τη διδασκαλία για τη δημιουργικότητα η 

οποία θα βασίζεται στην παροχή βοήθειας στους μαθητές για να εδραιώσουν τις θετικές 

πεποιθήσεις τους σχετικά με τις ικανότητές τους και να ενισχύσουν τη στάση τους απέναντι 

στη δημιουργικότητα ως ικανότητας ζωής. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

αναπτύξουν τη δημιουργικότητα των σπουδαστών ακόμη και χωρίς τη δαπάνη επιπλέον 

χρόνου ή την εισαγωγή νέου προγράμματος σπουδών. 

Οι Newton και Newton (2009) θεωρούν πολύ σημαντικές τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τη δημιουργικότητα γιατί με βάση αυτές, μπορούν να βοηθήσουν στη 

δημιουργία καλύτερων πρακτικών για την καλλιέργειά της στην τάξη. Έχοντας ως στόχο 

τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη δημιουργικότητα αλλά και την 

ενίσχυση της μέσω της διδασκαλίας έγιναν έρευνες σε πολλές χώρες. Κάποιες απ’ αυτές 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Η Lin (2011) αναφέρεται σε έρευνα που έγινε σε πανεπιστήμια της Κίνας και της 

Ταϊβάν το 2010 που είχε ως στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας μέσω της 

διδασκαλίας. Στην εν λόγω έρευνα δόθηκε έμφαση στη δημιουργική παιδαγωγική και σε 

τρεις άξονες προώθησής της. Ο πρώτος άξονας αφορούσε τη διδασκαλία και τον τρόπο που 

αυτή μπορούσε να προωθήσει καινοτόμες πρακτικές, που να διεγείρουν την ανάπτυξη της 

πολλαπλής νοημοσύνης και της δημιουργικής σκέψης για επίλυση προβλήματος (Craft,  

2000, 2005). Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός ενθαρρυντικού και 

υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους φοιτητές, το οποίο να παρείχε σ’ αυτούς κίνητρα 

για ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Ο τρίτος άξονας αφορούσε την στάση του ίδιου του 
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καθηγητή απέναντι στις δημιουργικές ιδέες και συμπεριφορές. Ο άξονας αυτός τέθηκε γιατί 

ο ρόλος του εκπαιδευτικού θεωρήθηκε καταλυτικός στη συμβολή ενίσχυσης των φοιτητών 

για αυτονομία, δημιουργικότητα και ενεργητική μάθηση. Τα αποτελέσματα της εν λόγω 

έρευνας έδειξαν πως η δημιουργικότητα μπορεί να καλλιεργηθεί και τον πρώτο ρόλο σ’ 

αυτό φάνηκε πως τον είχαν οι διδάσκοντες καθηγητές, με βασική προϋπόθεση τη 

συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων.   

Το σημαντικό ρόλο του εκπαιδευτικού για ανάπτυξη της δημιουργικότητας, 

σκιαγραφεί και έρευνα που έγινε στο Hong Kong από τις ακαδημαϊκούς Cheung και Ching 

(2013). Με δείγμα πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων (564) εκπαιδευτικών προσχολικής 

εκπαίδευσης, οι εν λόγω ερευνήτριες προσπάθησαν να διερευνήσουν τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τη δημιουργικότητα. Απώτερος στόχος της έρευνας ήταν η αναθεώρηση 

των μαθημάτων, αν χρειαζόταν, στους κλάδους εκπαίδευσης δασκάλων και η παροχή μιας 

σταθερής βάσης για την οργάνωση του προγράμματος σπουδών που θα λάμβανε υπόψη τις 

γνώσεις και ιδέες των εκπαιδευτικών για τη δημιουργικότητα. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα 

την αύξηση της αποτελεσματικότητας τους για ενίσχυση της δημιουργικότητας των 

μαθητών. Η έρευνα θα βοηθούσε στην υλοποίηση του στόχου που ήταν η αναθεώρηση ή ο 

εμπλουτισμός των αναλυτικών προγραμμάτων του Hong Kong. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί χρειάζονταν ενίσχυση και επιμόρφωση για να 

διευρύνουν την προσωπική τους οπτική για τη δημιουργικότητα.  

Ο Pllana (2019), με βάση το βιβλίο των Reimeres και Chung (2016), «Διδασκαλία 

και μάθηση για τον εικοστό πρώτο αιώνα», επικεντρώθηκε στις εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις, με έμφαση την εφαρμογή της δημιουργικότητας μέσα στην τάξη σε έξι 

χώρες, στις ΗΠΑ, τη Χιλή, την Ινδία, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη και το Μεξικό. Οι χώρες 
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αυτές αναγνώρισαν το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση είναι απαραίτητες 

για την προετοιμασία ειδικοτήτων εργαζομένων έτσι που να έχουν τα εφόδια να 

αντιμετωπίσουν τη σύγχρονη οικονομία. Οι Reimeres και Chung (2016), μέσα από την 

έρευνά τους, κατέληξαν στο ότι η δημιουργικότητα εξαρτάται από τρεις σημαντικούς 

παράγοντες της εκπαίδευσης, όπως η ισότητα, η ποιότητα και η εφαρμογή σύγχρονων 

εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν πως λόγω της 

πολυδιάστατης φύσης της μάθησης του 21ου αιώνα απαιτείται μετάβαση σε μεγαλύτερη 

επαγγελματικότητα των εκπαιδευτικών, αντί κατάρτισή τους για ανάπτυξη στενών 

διδακτικών δεξιοτήτων (Reimeres and Chung, 2016).  

Η πρόθεση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και στις έξι χώρες, σύμφωνα με τον 

Pllana (2019), ήταν η επιτυχία του ίδιου στόχου με διαφορετικές στρατηγικές. Κάθε χώρα 

έχει διαφορετικές ανάγκες για να σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο σε έναν τομέα μάθησης 

(γνωστική ικανότητα, διαπροσωπική ικανότητα και ενδοπροσωπική ικανότητα) από την 

άλλη. Οι έξι χώρες έχουν διαφορετική κουλτούρα, επίπεδο ανάπτυξης της οικονομίας και 

διαφορετικές προσεγγίσεις για μεταρρύθμιση, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στο 

εκπαιδευτικό τους σύστημα. Παρ’ όλα αυτά, όλες οι χώρες συνειδητοποίησαν ότι η παροχή 

δημιουργικότητας στη σύγχρονη εκπαίδευση ενισχύει τις καινοτομίες στη σύγχρονη 

οικονομία (Pllana, 2019). 

Με στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη 

δημιουργικότητα, οι Morais και Azevedo (2010), πραγματοποίησαν επίσης έρευνα σε 

σχολεία της Πορτογαλίας. Στην έρευνα συμμετείχαν πεντακόσιοι εβδομήντα έξι (576) 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι ερωτήθηκαν για το ποιους μαθητές και εκπαιδευτικούς θεωρούν 

δημιουργικούς και πώς αξιολογούν τον εαυτό τους σε σχέση με τη δημιουργικότητα. Οι 
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αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη δημιουργικότητα, σύμφωνα με τους 

ερευνητές, μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση των αναγκών, των παρανοήσεων ή 

ακόμη και των προκαταλήψεων τους. Επίσης μέσω της ερευνητικής διαδικασίας μπορούν 

να διακριθούν οι θετικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών οι οποίες πρέπει να ενισχυθούν. 

Κατά συνέπεια, μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την (ανα)σχεδίαση της 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών για την προώθηση των δημιουργικών πρακτικών και την 

αξιολόγηση της δημιουργικότητας των μαθητών.  

Τα συμπεράσματα των Morais και Azevedo (2010), υποδεικνύουν πως η κατάρτιση 

των εκπαιδευτικών δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο σε θεωρητική βάση, αλλά να δοθεί  

έμφαση σε πρακτικές μεθόδους και στρατηγικές, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες από τα 

σχολεία τους. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να εκτιμούν, όχι μόνο τη δική τους 

δημιουργικότητα, αλλά και να λάβουν υπόψη τους συναδέλφους, τους μαθητές τους και 

γενικά το εργασιακό τους πλαίσιο. Θα συνειδητοποιούν επίσης ότι η δημιουργικότητα των 

μαθητών είναι συμβατή με την πειθαρχία, ότι η νοημοσύνη είναι απαραίτητη αλλά δεν αρκεί 

για δημιουργικές δραστηριότητες και ότι, για παράδειγμα, οι σπουδαστές με ή χωρίς 

ακαδημαϊκή επιτυχία μπορούν να είναι δημιουργικά παραγωγικοί. 

Έρευνα, επίσης, πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο Πατρών (Βάθη, 2010) και 

είχε ως στόχο τη μελέτη και αποτίμηση του βαθμού συμμετοχής των φοιτητών σε 

δημιουργικές δραστηριότητες. Διερευνήθηκε, ακόμα, η συσχέτισή του με τα προσωπικά/ 

κοινωνικοοικονομικά και άλλα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα. Ένας 

επιπλέον στόχος, ήταν η μελέτη των απόψεων των φοιτητών για τους τρόπους καλλιέργειας 

της δημιουργικότητας τους μέσα από τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης-αξιολόγησης. 

Συμπερασματικά, η έρευνα υπογράμμισε την αναγκαιότητα κατανόησης της καλλιέργειας 
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της δημιουργικότητας, απ’ όλους όσους διδάσκουν, σ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.  

Όπως υποστηρίζουν οι Beghetto, Kaufman και Baer (2013), πρέπει να κατανοηθεί 

πως για τη δημιουργικότητα δεν απαιτείται να προστεθεί καινούργιο μάθημα σπουδών, 

αλλά αυτό που απαιτείται είναι μια ριζικά νέα προσέγγιση στον τρόπο αντιμετώπισης και 

εκπαίδευσης των φοιτητών. Ειδικά, οι εκπαιδευτικοί της ανώτατης εκπαίδευσης οφείλουν 

να υιοθετήσουν μεθόδους και πρακτικές από το επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης 

ενηλίκων προκειμένου να εκπαιδεύσουν μελλοντικούς πτυχιούχους- πολίτες, οι οποίοι θα 

ανταποκρίνονται στα κελεύσματα της σύγχρονης εποχής.  

Οι Αλαχιώτης και Καρατζιά-Σταυλιώτη (2009) αναφέρουν πως μέσα από την 

υπάρχουσα διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης των επιτευγμάτων των 

εκπαιδευομένων προωθείται η απομνημόνευση και αποκτά αξία η στείρα γνώση, ενώ, 

παράλληλα, υποβαθμίζονται οι διαδικασίες μάθησης, η κριτική-δημιουργική σκέψη, αλλά 

και η προσωπικότητα του κάθε εκπαιδευόμενου. Ο Bruner (1986) υποστήριξε πως έχουμε 

δώσει μεγάλη αξία στη λογική και συστηματική σκέψη και η διαισθητική σκέψη δεν έχει 

λάβει την προσοχή που της αξίζει. Αυτό μας οδήγησε στο να δίνουμε υπερβολική έμφαση 

στην ικανότητα επανάληψης γεγονότων και ουσιαστικά στην αποδοχή των γνώσεων των 

άλλων. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Duffy (2003), όταν τονίζονται οι πτυχές της μάθησης που 

έχουν σχέση με τη λογική, στερούμε από τον εαυτό μας την ανθρώπινη ικανότητα 

ευρύτητας της σκέψης.  

Ερευνητές, όπως οι Levenson και Hicks (2015), Βάος (2008), Eisner (1991) και 

Κακίση (1991), εκφράζουν την πεποίθηση πως η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα, 

μπορούν να αναπτυχθούν και μέσα από τις Τέχνες. Οι Levenson και Hicks (2015), 

αναφέρονται στη συνοδό κορυφής η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2009 στο 
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πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Στη συγκεκριμένη σύνοδο παρουσιάστηκαν επιστημονικές 

έρευνες που αφορούσαν στην ανάπτυξη της γνωστικής λειτουργίας του ατόμου μέσω των 

Τεχνών. Η Schellenderg (2004 ) από το πανεπιστήμιο Mississauga παρουσίασε έρευνα που 

πραγματοποίησε με 72 παιδιά, τα 36 από τα οποία έπαιρναν μαθήματα μουσικής για πολλά 

χρόνια και τα άλλα 36 δεν ασχολούνταν με μουσική αλλά ούτε και με άλλου είδους τέχνη. 

Τα παιδιά που ασχολούνταν με τη μουσική παρατηρήθηκε πως είχαν ψηλότερο δείκτη 

νοημοσύνης.  

Όπως αναφέρουν οι Posner και Patoine (2009), οι ερευνητές Winners από το 

πανεπιστήμιο της Βοστώνης και Schlaug από το Χάρβαρντ παρουσίασαν έρευνα την οποία 

πραγματοποίησαν το 2004. Σ’ αυτήν έκαναν νευροαπεικονίσεις του εγκεφάλου σε μικρά 

παιδιά που ασχολούνταν με μουσική και παρατήρησαν πως υπήρχαν αλλαγές στους 

νευρώνες του εγκεφάλου. Οι επιστήμονες τόνισαν πως η εστιασμένη εκπαίδευση στις 

τέχνες δεν επηρεάζει απλά τα κυκλώματα στον εγκέφαλο, αλλά μπορεί να βελτιώσει γενικά 

τη γνωστική λειτουργία. Οι ερευνητές Posner και Patoine (2009), υποστηρίζουν πως όταν 

τα παιδιά βρουν μια μορφή τέχνης που τα ενδιαφέρει και ασχολούνται με αυτήν τότε έχει 

παρατηρηθεί πως βελτιώνεται η γνωστική τους λειτουργία.  

2.4.3 Οι νηπιαγωγοί του 21ου αιώνα 

«Εάν διδάσκουμε σήμερα, όπως διδάσκαμε χθες, ‘ληστεύουμε’ τα παιδιά του αύριο»  

John Dewey 

Οι προσδοκίες και οι ανάγκες των παιδιών, αλλά και της κοινωνίας μας αλλάζουν διαρκώς, 

κατά συνέπεια και οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις, σύμφωνα και με τους Blackie, Case & 

Jawitz, (2010), απαιτούν αλλαγές. Όπως επισημαίνουν, ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
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μετατοπίζεται από τον παραδοσιακό ρόλο και ο εκπαιδευτικός περνά σε ρόλο προπονητή, 

και συμβούλου, διευκολύνοντας τη μάθηση των παιδιών. 

Το να είσαι δάσκαλος είναι κάτι πολύ περισσότερο από καθήκον, είναι μια 

αποστολή (Κοκκίδου, 2014). Αυτή η αποστολή έχει όμως διαφοροποιηθεί στο πέρασμα των 

χρόνων. Πιο συγκεκριμένα, οι νηπιαγωγοί δεν είναι πλέον αρκετό να διακατέχονται από 

πηγαία αγάπη για το παιδί, υπομονή, πραότητα, καλοσύνη και ευγένεια. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά θεωρούνται ένα μέρος των ικανοτήτων και χαρακτηριστικών που πρέπει 

να έχουν. Τη δύναμη για τη μάθησή τους την έχουν τα παιδιά γι’ αυτό και οι νηπιαγωγοί θα 

πρέπει να εμπνεύσουν και να δώσουν το παράδειγμα. Αφού, σύμφωνα και με τον Πιαζέ 

(1964), ο παιδαγωγός δεν πρέπει απλά να είναι μεταδότης μιας γνώσης, αλλά ο 

δημιουργικός μετουσιωτής της γνώσης, γιατί η δημιουργικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο 

της παιδαγωγικής και νοητικής ανάπτυξης κάθε ατόμου. Με βάση αυτή την προσέγγιση η 

Ξανθάκου (2011), υποστηρίζει πως οφείλουμε να στραφούμε σε μια δημιουργική 

παιδαγωγική εισάγοντας τη δημιουργικότητα στα καθημερινά μαθήματα και στη 

καθημερινή διδασκαλία και πράξη.  

Το καθοριστικό ρόλο του εκπαιδευτικού για ανάπτυξη της δημιουργικότητας των 

παιδιών επισημαίνει και η Saracho (2002), και τονίζει πως οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

προωθήσουν τις δημιουργικές ικανότητες της σκέψης τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί όταν 

παρέχεται στα παιδιά ένα περιβάλλον που να συμβάλλει στην προοπτική ανάπτυξης των εν 

λόγω ικανοτήτων. Όταν δηλαδή τα παιδιά εμπλέκονται σε δραστηριότητες επίλυσης 

προβλημάτων τα οποία θα κινητοποιούν τη φαντασία, τον προβληματισμό και την 

περιέργεια τους. Όπως επισημαίνει η Saracho (1992), είναι πολύ σημαντικό οι 

εκπαιδευτικοί να αποδέχονται τις ιδέες των παιδιών και να τα παρακινούν να τις εκφράζουν 
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Η αποδοχή των ιδεών των παιδιών τους παρακινεί να αναπτύξουν περισσότερες ιδέες. Τα 

παιδιά μπορούν να ερευνήσουν τις ικανότητές τους να δημιουργήσουν και να καθορίσουν 

υποθέσεις, και να προσαρμόσουν τις ιδέες τους βάσει αυτής της αποδοχής 

Όπως υποστηρίζει και ο Dewey, (1982), το παιδί δεν είναι ένας παθητικός δέκτης 

γνώσεων. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να ενθαρρύνει την απόκτηση γνώσης μέσω της 

εξερεύνησης, της πρακτικής εφαρμογής των ιδεών, της συνεχούς δοκιμής, της 

διερευνητικής πορείας. Οι ιδέες είναι χωρίς αξία εκτός αν μετατρέπονται σε πράξη, γι’ αυτό 

η εμπειρία και ο στοχασμός οφείλουν να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη μαθησιακή 

διαδικασία. 

Κάθε δάσκαλος έχει το δικό του μοναδικό τρόπο να συνδιαλέγεται με τους μαθητές, 

δεν υπάρχει κάποιο ιδεατό στιλ διδασκαλίας. Όμως ο καθένας αφού ανακαλύψει και 

αποδεχτεί το προσωπικό του στιλ θα πρέπει να προσπαθήσει να αναπτύξει το προσωπικό 

του δυναμικό. Κλειδί για επιτυχία αυτής της προσπάθειας είναι η θέληση για διαρκή 

βελτίωση και καλλιέργεια (Κοκκίδου, 2014). 

Ο Fontana (1996) τονίζει πως ο προικισμένος με φαντασία δάσκαλός μπορεί να 

κάνει πολλά για να συνδέσει τις δραστηριότητες στο σχολείο με τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών. Αυτό σημαίνει πως η αφετηρία του πρέπει να είναι οι προϋπάρχουσες γνώσεις των 

παιδιών, οι περιέργειες τους, τα προβλήματά τους, δείχνοντας τους πως όλα συνδέονται με 

το αντικείμενο του σχολείου βοηθώντας τα να ζήσουν μια ικανοποιητική ζωή.  

Αναμφίβολα, δεν είναι εύκολο να ορίσουμε τον πετυχημένο δάσκαλο. Όπως 

επισημαίνει η Κοκκίδου (2014), πολλοί ερευνητές προσπαθούν να δουν την 

αποτελεσματικότητα των δασκάλων μέσα από τις επιδόσεις των μαθητών τους. Τέτοιου 

είδους αποτελέσματα θεωρούνται έγκυρα και αξιόπιστα. Είναι όμως ολοκληρωμένα; Σε 
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αυτού του είδους μέτρηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού, μένουν εκτός 

αξιολόγησης πολλές και σημαντικές παράμετροι, όπως η αύξηση του ενδιαφέροντος για 

μάθηση, και η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας.  

Για τους εκπαιδευτικούς του 21ου αιώνα η διδασκαλία πρέπει να είναι ένα 

δημιουργικό και περιπετειώδες επάγγελμα, μια θαρραλέα απασχόληση και το πάθος, 

σύμφωνα με τον Day (2004), γι’ αυτή δεν πρέπει να αποτελεί επιλογή. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα για διδασκαλία υψηλής ποιότητας. Σύμφωνα με τον Day 

(2004), οι καλύτεροι καθηγητές σε όλα τα επίπεδα, είναι εκείνοι που έχουν ισχυρή 

πνευματική και συναισθηματική ταυτότητα και δεσμεύονται τόσο στο(α) θέμα(τα) τους όσο 

και με τους μαθητές τους. Επανεξετάζουν και αναθεωρούν τακτικά τους τρόπους που 

εφαρμόζουν, όχι μόνο στο «τι» και στο «πώς» της διδασκαλίας τους, αλλά και στο «γιατί» 

από την άποψη των ηθικών τους σκοπών. Για να είναι κάποιος επαγγελματίας πρέπει να 

έχει μια δια βίου δέσμευση για την ερευνητική πρακτική. 

Απώτερος στόχος του νηπιαγωγού είναι να βιώνουν τα παιδιά απόλαυση από το 

ταξίδι στον κόσμο της γνώσης και από την καθημερινότητα τους στο σχολείο. Γιατί αυτό 

που χαράζεται στη μνήμη των παιδιών δεν είναι τόσο κάποιες συγκεκριμένες γνώσεις, αλλά 

το ταξίδι στην περιπέτεια ανακάλυψης της γνώσης και πάνω απ’ όλα η αλληλεπίδραση με 

τους νηπιαγωγούς και τους συμμαθητές τους. Βασική λοιπόν επιδίωξη κάθε νηπιαγωγού 

δεν πρέπει να είναι απλά η δημιουργία διασκεδαστικών δραστηριοτήτων, αλλά η 

δημιουργία τέτοιων συνθηκών καθημερινότητας στο σχολείο ούτως ώστε «να βιώνουν τα 

παιδιά απόλαυση από το ταξίδι στον κόσμο της γνώσης» (Κοκκίδου, 2014, σ.230). 

Η χαρά στο σχολείο συνδέεται με το γέλιο, με την πρωτοτυπία, την πρόκληση, αλλά 

δυστυχώς, σύμφωνα με τον Wolk (2009), πολύ λίγοι μαθητές το βιώνουν αυτό. Γι’ αυτό και 
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οι νηπιαγωγοί του αιώνα μας, πρέπει να θέλουν να δώσουν χαρά και ευχαρίστηση στο παιδί. 

Ο Glasser (1998), συνδέει τη χαρά, την ευχαρίστηση και τη διασκέδαση με τη μάθηση και 

αυτό σύμφωνα με τον ίδιο μπορούμε να το συμπεράνουμε από αυτούς που μαθαίνουν 

περισσότερο ή καλύτερα από τους άλλους.  

Μεγάλη σημασία στο χιούμορ, στο γέλιο και γενικά στο συναίσθημα της χαράς, ως 

κινητηρίου δύναμης για μάθηση, δίνουν πολλοί ερευνητές χαρακτηρίζοντας την ως το 

κλειδί που κινητοποιεί τους μαθητές πολύ περισσότερο απ’ ότι οι υλικές και λογικές 

αμοιβές (Pitri, 2011∙ Loizou, 2007∙ Carty and Musharbash, 2008∙ DeMarco, 2001∙ Creene, 

1995∙ Νash, 1984∙).  

Εν κατακλείδι, για να γίνουμε επιτυχημένοι νηπιαγωγοί στον 21ο αιώνα, θα πρέπει 

να σκεφτούμε τον προορισμό του σχολείου, να αναθεωρήσουμε όλα όσα θέλουμε να 

μεταδώσουμε στους μαθητές μας και να προσεγγίσουμε κριτικά τα τι, τα γιατί και τα πώς 

της εκπαίδευσης. 

2.4.4 Προϋποθέσεις για δημιουργική διδασκαλία και λειτουργικός ορισμός  

Ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει το περιβάλλον και ιδιαίτερα το σχολικό περιβάλλον 

στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και τη σχέση της με την επίδοση άρχισε να 

διερευνάται, σύμφωνα με τη Lin (2011), από τον 19ο αιώνα. Το 1960 ο Torrance και ο 

Sommers το 1961, προσπάθησαν να αναπτύξουν τη δημιουργική σκέψη σε ειδικά μαθήματα 

γλώσσας και σε ένα τεχνικό μάθημα. Στόχος τους ήταν να παρατηρήσουν τη σχέση μεταξύ 

δημιουργικής σκέψης και σχολικής επίδοσης. Οι δυο ερευνητές παρατήρησαν  πως οι 

μαθητές που έμαθαν να εργάζονται με δημιουργικό τρόπο παρουσίασαν καλύτερες 

επιδόσεις στις εξετάσεις τους ιδιαίτερα στις θεματικές ενότητες που είχαν διδαχθεί με 

δημιουργική προσέγγιση.  
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Σ’ όλη τη διαδικασία ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης των εκπαιδευομένων, 

εμφανίζεται πάντα ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός και η εκτέλεση του. Ο Πιαζέ, (1964), υποστηρίζει πως ο παιδαγωγός δεν πρέπει 

απλά να είναι μεταδότης μιας γνώσης, αλλά ο δημιουργικός μετουσιωτής της γνώσης γιατί 

η δημιουργικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της παιδαγωγικής και νοητικής ανάπτυξης 

κάθε ατόμου. Με βάση αυτή την προσέγγιση, η Ξανθάκου (2011) υποστηρίζει πως 

οφείλουμε να στραφούμε σε μια δημιουργική παιδαγωγική εισάγοντας τη δημιουργικότητα 

στα καθημερινά μαθήματα και στην καθημερινή διδασκαλία και πράξη.  

Η δημιουργική σκέψη, όπως υποστηρίζει ο Freeman (2010), βασίζεται κυρίως στην 

επιθυμία. Ο εκπαιδευτικός που θα καταφέρει να δημιουργήσει στο μάθημά του ένα 

προκλητικό περιβάλλον για λύση οποιουδήποτε προβλήματος, θα δώσει κίνητρα στους 

μαθητές του και θα τους ωθήσει να εμπλακούν στη διαδικασία δημιουργικής επίλυσης. 

Όπως επισημαίνουν οι Thurlings, Evers και Vermeulen (2015), οι δημιουργικές δεξιότητες 

επίλυσης προβλημάτων αφορούν γνωστικές και νοητικές διεργασίες, όπως αποσαφήνιση 

προκλήσεων ή προβλημάτων, αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, υλοποίηση λύσεων, 

συλλογισμό αποτελεσμάτων και αποδοχή πορισμάτων. Οι πιο πάνω ερευνητές τονίζουν 

επίσης πως όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση να δίνουν στους μαθητές τους ώθηση 

να επιλύνουν προβλήματα με δημιουργικό τρόπο, ανοικτού τύπου ευκαιρίες και ελευθερία 

για διερεύνηση πιθανοτήτων. 

Η Chang (2015) υποστηρίζει επίσης πως το κίνητρο είναι κύριο συστατικό της 

δημιουργικότητας. Συγκεκριμένα, θεωρεί την εσωτερική παρακίνηση ως μεγάλο έναυσμα 

που επιτρέπει στα άτομα να ασχολούνται σε μια εργασία ή δραστηριότητα, επειδή αντλούν 

ευχαρίστηση από την ίδια τη δραστηριότητα. Οι Bastos και Zimmerman (2015), 
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αναφέρονται στο διακεκριμένο καθηγητή ιστορίας της τέχνης Sam Howell, στο 

πανεπιστήμιο Francis Marion (FMU) της Νότιας Καρολίνας, ο οποίος πιστεύει πως η 

εσωτερική παρακίνηση μπορεί να επηρεαστεί άμεσα από το περιβάλλον στο οποίο 

διεξάγονται η διδασκαλία και η μάθηση. Με άλλα λόγια, ορισμένα περιβάλλοντα 

προσελκύουν και ανάβουν δημιουργικές αποδόσεις και άλλα τις «σκοτώνουν».  

Υπογραμμίζει, επίσης, πως αν η αίθουσα διδασκαλίας μετατραπεί σε δημιουργικό 

περιβάλλον μάθησης θα επηρεάσει τα εσωτερικά κίνητρα μάθησης των φοιτητών, κάτι που 

ο ίδιος βίωσε με τους φοιτητές του μαθήματός του. Ο ίδιος πιστεύει πως η δημιουργικότητα 

θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια ικανότητα που μπορεί να αναπτυχθεί μέσω καινοτόμων 

διδασκαλιών. Εκτιμά, ακόμα, πως οι τρέχουσες μέθοδοι που εστιάζουν στην «μηχανική 

αποστήθιση και στα τεστ που χορηγούνται σε εθνικό επίπεδο», τις περισσότερες φορές δεν 

λαμβάνουν υπόψη τη δημιουργική σκέψη. Σ’ ότι αφορά τις εξωσχολικές δραστηριότητες, ο 

Howell υποστηρίζει πως θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην τόνωση της εσωτερικής 

παρακίνησης, να συνδεθούν τα μαθήματα με τις ανάγκες των φοιτητών και τον πραγματικό 

κόσμο, έτσι που να αναπτυχθούν πρότυπα της διά βίου μάθησης. Σύμφωνα και με τους 

Douglas και Jaquith (2009), μόλις τα παιδιά ασχοληθούν με ένα έργο που έχει σημασία για 

αυτά, είναι έτοιμα να σκέφτονται και να μαθαίνουν. Κάθε δική τους επιλογή είναι η γέννηση 

μιας ιδέας που θα απορροφήσει όλα όσα διδάσκουμε. 

Όπως υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές (Duffy, 2003∙ Τρίμη, 1992∙ 

Ντολιοπούλου, 2000), ο ρόλος του περιβάλλοντος προάγει την ανάπτυξη της δημιουργικής 

σκέψης. Λέγοντας περιβάλλον εννοούμε το συναισθηματικό περιβάλλον, τον τρόπο 

διδασκαλίας και τη στάση του εκπαιδευτικού απέναντι σε νέες ιδέες και στρατηγικές. Ο 

Torrance (1965), στο γνωστό βιβλίο του Rewarding Creative Behavior, προτείνει στους 
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εκπαιδευτικούς κάποιες αρχές που βοηθούν στην ανάπτυξη δημιουργικών ικανοτήτων μέσα 

στη σχολική τάξη. Οι βασικότερες αρχές είναι ο σεβασμός στις ασυνήθιστες ερωτήσεις και 

ιδέες των παιδιών που μαρτυρούν φαντασία και η έμπρακτη αναγνώριση της αξίας των 

ιδεών των μαθητών. 

Ο Beghetto (2017) αναγνωρίζει πως κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά αντιμετωπίζεται 

με κάποια αβεβαιότητα από τους εκπαιδευτικούς. Αυτό μπορεί να εγείρει ανησυχίες ακόμη 

και φόβους, όμως ταυτόχρονα είναι μια ευκαιρία για παραγωγικές αλλαγές στις σκέψεις και 

στις διδακτικές τους έτσι που να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα στην αίθουσα 

διδασκαλίας. Ο Beghetto εισηγείται μικρές αλλαγές και αναπροσαρμογές στα υπάρχοντα 

μαθήματα, ενώ αυτές θα εξακολουθούν να πληρούν τους ακαδημαϊκούς στόχους μιας 

συγκεκριμένης εργασίας ή δραστηριότητας. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ωθούνται στο να 

μοιράζονται, να δοκιμάζουν νέες ιδέες και να ρισκάρουν χωρίς το φόβο του λάθους. 

Αναφέρει, για παράδειγμα, τη χρήση των γνώσεων τους για την αντιμετώπιση υποθετικών 

και μάλιστα φανταστικών καταστάσεων. Ζητά για παράδειγμα από τους φοιτητές, να 

χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για την περιοχή και την περίμετρό της και να σχεδιάσουν 

μια στρατηγική για την αντιμετώπιση μιας επιδημίας ζόμπι. Ή προβληματίζει τους φοιτητές 

για την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων ή καταστάσεων. Για παράδειγμα, με 

ποιους τρόπους θα μπορούσε να σχεδιαστεί ένας κήπος στον τελευταίο όροφο, έτσι που να 

μπορεί να αποτελέσει ένα τοπικό καταφύγιο τροφίμων. 

Όμως ο Beghetto (2017) τονίζει πως αν θέλουμε οι μαθητές μας να ρισκάρουν και 

να ανταποκρίνονται δημιουργικά σε κάθε πρόκληση, πρέπει να τους δείξουμε το δρόμο 

ξεκινώντας από τους εαυτούς μας. Δεν απαιτείται να προστεθεί επιπλέον χρόνος στο 

πρόγραμμα σπουδών, αντίθετα, απαιτείται η χρήση του ίδιου χρόνου μας λίγο διαφορετικά. 
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Κάνοντας κάποιες μικρές προσαρμογές στον τρόπο προσέγγισης της διδασκαλίας μας και 

βλέποντας την αβεβαιότητα  και το ρίσκο ως δημιουργική ευκαιρία. Όπως αναφέρουν οι 

Levenson και Hicks (2015) στο σχολείο, οι μαθητές καλούνται να βρουν απαντήσεις και 

όχι ερωτήσεις, φοβούνται να ρισκάρουν και αυτό οδηγεί στη μίμηση και όχι στη 

δημιουργία.  

Ο Μαυροσκούφης (2008) υποστηρίζει πως τα γνωρίσματα της δημιουργικής 

σκέψης τα οποία αποδέχονται φιλόσοφοι, παιδαγωγοί και ψυχολόγοι, πρέπει να 

μεταφραστούν σε συγκεκριμένα βήματα στη διδακτική πράξη. Σημαντικά γνωρίσματα της 

είναι: η ελεύθερη σκέψη, τα υψηλού επιπέδου κίνητρα, η ανάλυση και εξέταση των 

θεμάτων από πολλές οπτικές, η επιχειρηματολογία, η αξιολόγηση γεγονότων, η χάραξη και 

η εφαρμογή ενός διανοητικού χάρτη (πορεία σκέψης) και η άσκηση στις δεξιότητες που 

απορρέουν από αυτά. H Zimmerman (2009), αναφέρει πως η δημιουργική διδασκαλία 

απαιτεί παραμέτρους και δομές που να δίνουν επιλογές, διευκολύνοντας τους μαθητές να 

συνδέσουν διάφορα νοήματα και να βρουν τρόπους για να δημιουργήσουν. 

Λειτουργικός ορισμός: 

 Μελετώντας τις προϋποθέσεις και απόψεις που χαρακτηρίζουν μια διδασκαλία ως 

δημιουργική, σ’ αυτή την έρευνα θα χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος λειτουργικός ορισμός:  

Δημιουργική διδασκαλία είναι η διδασκαλία που δεν οδηγεί τα παιδιά σε μηχανικούς 

τρόπους δράσης, αλλά τα βοηθά να ξεφύγουν από συμπεριφορές ρουτίνας. Τα παρακινεί, 

σύμφωνα με τον Gillespie (2016), να μάθουν, να στοχαστούν, να ερευνήσουν και να 

ανακαλύψουν. Στη δημιουργική διδασκαλία υπάρχει χιούμορ και πρωτοτυπία της σκέψης. 

Αυτή οδηγεί με ευελιξία τους μαθητές σε αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων σε οτιδήποτε 

παρουσιαστεί και ξεφεύγει από τα τυποποιημένα και συνηθισμένα.  
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Στη συνέχεια περιγράφονται τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν, σύμφωνα με το 

λειτουργικό ορισμό της έρευνας, μια διδασκαλία ως δημιουργική, τα οποία είναι το 

χιούμορ, η πρωτοτυπία και η ευελιξία. 

2.4.5 Χιούμορ 

«Η πιο χαμένη μέρα είναι αυτή που δεν έχουμε γελάσει» Nicolas Chamfort   

Το Cambridge dictionary αναφέρει πως το Χιούμορ είναι η δυνατότητα που έχουν οι 

άνθρωποι να βρουν πράγματα αστεία, ο τρόπος  με τον οποίο βλέπουν κάποια πράγματα ότι 

είναι αστεία. Η λέξη χιούμορ ορίζεται ως η ικανότητα να εκτιμά ή να εκφράζει κάποιος, 

αυτό που είναι χιουμοριστικό http://www.dictionary.com. 

Το χιούμορ έχει επίσης οριστεί, σύμφωνα με τον Martin (2010), ως μια μορφή 

επικοινωνίας πολλαπλών, ασυμβίβαστων εννοιών που είναι διασκεδαστικές. Μπορεί να 

προέλθει με εσκεμμένη ή ακούσια συμπεριφορά από τους συμμετέχοντες. Ο Mullany 

(2004) αναφέρει πως το χιούμορ μπορεί να εκφραστεί λεκτικά ή μη και μπορεί να 

προκαλέσει θετική ανταπόκριση με τη μορφή του γέλιου. Ο ίδιος τονίζει τη σημασία των 

αντιδράσεων και της ανταπόκρισης στο χιούμορ. Αυτό είναι σημαντικό στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας και της μάθησης, όταν δηλαδή το χιούμορ χρησιμοποιείται με μια άλλη 

δυναμική και για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και όχι μόνο για να γελούν οι αποδέκτες του 

(Mullany, 2004). Ο Cook (2000), ορίζει το χιούμορ ως ένα γλωσσικό παιχνίδι, το οποίο 

παίζει τόσο με τη μορφή της γλώσσας όσο και με το νόημα, για να δημιουργήσει 

χιουμοριστικές επιδράσεις στους αποδέκτες του. 

Στο πλαίσιο των μελετών του χιούμορ, συμφωνείται ότι το χιούμορ είναι ένα 

κοινωνικό φαινόμενο και χαρακτηριστικό της ανθρωπότητας το οποίο αποτελεί στοιχείο 

της ανθρώπινης υπόστασης (Νash 1984∙ Loizou, 2007∙ Carty and Musharbash, 2008). Η 

http://www.dictionary.com/browse/humour?s=t
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Pitri (2011), αναφέρει πως το χιούμορ είναι νοητική ικανότητα που οδηγεί τους ανθρώπους 

στο γέλιο. Η ικανότητα για χιούμορ εξαρτάται από τη δημιουργικότητα, αφού η συμβατική 

σκέψη βασίζεται στη συμβατότητα και τη σαφήνεια ενώ η δημιουργική σκέψη βασίζεται 

στην ασυμφωνία και την ασυμβατότητα. Συνεχίζοντας, αναφέρει πως ο Spencer και 

αργότερα ο Freud, θεωρούν το γέλιο ως απελευθέρωση της νευρικής ενέργειας, δηλαδή της 

ενέργειας που συνδέεται με την καταστολή των κοινωνικών ταμπού ή απαγορευμένων 

σκέψεων και συμπεριφορών. Το χιούμορ είναι μια κοινωνικά αποδεκτή έκφραση 

απαγορευμένων παρορμήσεων, συχνά συνοδεύεται με απελευθέρωση της έντασης μέσα 

από το γέλιο.  

Με βάση τη θεωρία της ασυνέπειας, το χιούμορ εμφανίζεται μέσα από μια 

διαδικασία αναγνώρισης του τι φαίνεται να είναι εκτός νόρμας (εκτός του συνηθισμένου). 

Η απόλαυση των παιδιών από απλές αντιφάσεις με γνώμονα την αντίληψη, όπως να δουν 

κάποιον ντυμένο με ασυνήθιστα ρούχα, δίνει τη θέση του στην πιο εξελιγμένη αίσθηση του 

χιούμορ των παιδιών καθώς αναπτύσσονται διανοητικά και συναισθηματικά (Pitri, 2011).  

Όπως υπογράμμισε ο Morreall (1983), το χιούμορ βασίζεται στην ασυνέπεια, 

δηλαδή, με βάση την εννοιολογική μεταστροφή από αυτό που ο άνθρωπος θα περίμενε σε 

ένα δεδομένο πράγμα ή κατάσταση, όταν συνειδητοποιήσει ότι το πράγμα ή η κατάσταση 

δεν είναι έτσι. Υπογραμμίζει όμως πως ένα παιδί δεν μπορεί να απολαύσει το χιούμορ μέχρι 

να καταλάβει ότι οι ασυμφωνίες που του παρουσιάζονται είναι μόνο μια παιχνιδιάρικη 

αναδιάταξη της πραγματικότητας. Αλλιώς, πρώιμες εμπειρίες με εννοιολογικές 

μετατοπίσεις, που υποτίθεται ότι είναι διασκεδαστικές, μπορεί να οδηγήσουν το παιδί σε 

αμηχανία ή ακόμη να του δημιουργήσουν άγχος. Για παράδειγμα, ένα παιδί που έρχεται 

αντιμέτωπο με έναν ενήλικα που λέει «θα σε φάω», πρέπει να έχει μια σταθερή αντίληψη 
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του εννοιολογικού του συστήματος για να αισθάνεται άνετα όταν αυτή παραβιάζεται 

(Morreall, 1983). 

Ο Klein (2003), διερευνώντας την καθαρτική επίδραση του χιούμορ στα παιδιά δεν 

την θεωρεί ως μορφή ψυχαγωγίας, αλλά ως έγχυση ενέργειας που προωθεί την προσαρμογή 

και υγιή ανάπτυξη των παιδιών σε όλες τις ηλικίες. Η Pitri (2011), αναφέρει πως η 

κατάλληλη χρήση του χιούμορ και του γέλιου, μπορούν να εξανθρωπίσουν τη μαθησιακή 

διαδικασία, να εκτονώσουν την ένταση, να μειώσουν το άγχος και να κινητοποιήσουν τα 

παιδιά να σκέφτονται. Επίσης, αναφέρει πως τα παιδιά με χιούμορ γίνονται αποδεκτά σε 

μια ομάδα και κάνουν ευκολότερα φίλους. Η Ξενή (2008) προσθέτει πως η χρήση του 

χιούμορ στην τάξη είναι δυνατόν να κάνει τα παιδιά πιο δημιουργικά και πιο ανοικτά στη 

γνώση αφού το γέλιο αυξάνει την αδρεναλίνη, οξυγονώνει τον εγκέφαλο και διεγείρει τα 

νευρικά κύτταρα. Αναφέρεται επίσης σε έρευνα που έγινε σε δυο διαφορετικές ομάδες 

παιδιών. Τα παιδιά και των δυο ομάδων έπρεπε να συμπληρώσουν ένα puzzle δημιουργικής 

σκέψης. Η πρώτη ομάδα παρακολούθησε μια κωμωδία πριν προσπαθήσει να λύσει ένα 

puzzle, ενώ η δεύτερη ομάδα όχι. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι τα παιδιά της πρώτης ομάδας 

είχαν υψηλότερες επιδόσεις από τα παιδιά της δεύτερης, τα οποία δεν είχαν γελάσει πριν 

προσπαθήσουν να λύσουν το puzzle. 

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον Χανιωτάκη (2010), το χιούμορ απουσιάζει από τις 

διάφορες εκπαιδευτικές θεωρίες και δεν εντάσσεται στα παιδαγωγικά διδακτικά και 

μεθοδολογικά πλαίσια ανάλυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ούτε στους σκοπούς και 

στόχους ή στη μεθοδολογία των αναλυτικών προγραμμάτων. Με άλλα λόγια το χιούμορ 

δεν χρησιμοποιείται ως μέσο διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς. Όπως αναφέρουν οι 

Αρχάκης και Τσάκωνα (2016), η σχέση του χιούμορ με τη διδασκαλία (γλωσσική και 
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γενικότερα), θεωρείται συχνά ασύμβατη: το χιούμορ κρίνεται πως πολλές φορές μπορεί να 

οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου της τάξης και να αποσυντονίσει από τους στόχους της 

διδακτικής διαδικασίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους πιο πάνω ερευνητές, τα τελευταία 

χρόνια αυξήθηκαν οι έρευνες για τη σχέση του χιούμορ με τη διδασκαλία. Αυτές 

καταδεικνύουν ότι το χιούμορ μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση στη διδακτική 

διαδικασία καλλιεργώντας μια ευχάριστη και δημιουργική ατμόσφαιρα στην τάξη, 

αυξάνοντας τόσο το ενδιαφέρον των μαθητών για μάθηση, όσο και τον βαθμό επιτυχίας της 

εκπαιδευτικής παρέμβασης. 

Όπως υποστηρίζει η Κρομμύδα (2016), ο σχολικός χώρος ταυτίζεται στη συνείδηση 

των ανθρώπων με τη σοβαρότητα και την αυστηρότητα. Έρευνες δείχνουν σχετική απουσία 

του χιούμορ από τη σχολική πραγματικότητα, αν και δεν λείπει τελείως, (σίγουρα δεν λείπει 

από τα διαλείμματα, τις εκδρομές, τις γιορτές κ.λ.π.). Άλλωστε η ηλικία των παιδιών και 

των εφήβων είναι τέτοια που το χιούμορ και το γέλιο εμφανίζονται αυθόρμητα σε πολύ 

μεγάλη συχνότητα, μεγαλύτερη εκείνης των ενηλίκων. Όπως αναφέρει η Κρομμύδα (2016), 

η σχέση του χιούμορ με τη διδασκαλία απασχόλησε πιο σοβαρά τις Επιστήμες της Αγωγής 

και ύστερα από νέα ερευνητικά δεδομένα, κατά τη δεκαετία του 1970. Οι παραδοσιακές 

απόψεις για τη σχέση χιούμορ και εκπαίδευσης, άρχισαν σταδιακά να μεταβάλλονται. Ο 

εκπαιδευτικός κόσμος συνειδητοποιεί αυτό που τεκμηριώνουν και οι επιστημονικές 

μελέτες. Το χιούμορ έχει θέση στην εκπαίδευση γιατί συμβάλλει στη σωματική και ψυχική 

υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών. Βοηθά στην αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων, 

τονώνει τη συνοχή μιας ομάδας και δημιουργεί φιλικό και ελκυστικό κλίμα στις 

διαπροσωπικές σχέσεις. Το χιούμορ αν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα βοηθά τη μαθησιακή 
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διαδικασία, μπορεί να εκτονώσει την ένταση να μειώσει το άγχος και να κινητοποιήσει τα 

παιδιά να σκέφτονται. 

Ο Bakar (2018), πραγματοποίησε έρευνα με θέμα, το χιούμορ στη διδασκαλία και 

τη μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ένας βασικός δείκτης χιούμορ στην έρευνά του 

ήταν το γέλιο, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με αστεία, αινίγματα, αστείες ιστορίες, οπτικό 

χιούμορ ή ακόμα και φυσικό χιούμορ. Το γέλιο, είτε από τον εκπαιδευτικό είτε από τους 

μαθητές, θεωρείται ένα επεισόδιο με χιούμορ. Ο Bakar συνεχίζοντας, θεωρεί το χιούμορ 

στην πανεπιστημιακή αίθουσα διδασκαλίας πιο περίπλοκο. Αυτό το αποδίδει στο γεγονός 

ότι το επιτυχημένο χιούμορ δεν είναι μόνο αυτό που θεωρούν οι εκπαιδευτικοί, αλλά και 

αυτό που μετράει ως χιουμοριστικό από την πλευρά των φοιτητών. Ο Bakar (2018) 

επισημαίνει ωστόσο πως η χρήση του χιούμορ στη διδασκαλία δεν είναι εύκολη, καθώς το 

περιεχόμενο μιας διάλεξης δεν είναι αστεία πληροφορία. Εντούτοις, στα αποτελέσματα της 

έρευνας που διεξήγαγε, φάνηκε πως η χρήση του χιούμορ από τους εκπαιδευτικούς 

επηρέαζε πολύ θετικά τους φοιτητές βοηθώντας τους να συνδεθούν με το περιεχόμενο των 

διαλέξεων μετατρέποντας το περιβάλλον της τάξης ευνοϊκότερο για μάθηση.  

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του χιούμορ από τους εκπαιδευτικούς, που να είχε 

σχέση με το θέμα παρουσίασης, βοηθούσε τους φοιτητές να δίνουν προσοχή και να 

παραμένουν επικεντρωμένοι στις διαλέξεις. Επίσης, τους βοηθούσε να θυμούνται και να 

κατανοούν ευκολότερα το περιεχόμενο των διαλέξεων τονώνοντας τη σκέψη τους. Αυτό 

γιατί προσπαθούσαν να συνδέσουν το χιούμορ με το περιεχόμενο του μαθήματος, κάτι που 

ενθάρρυνε την ανάπτυξη θετικών στάσεων και συναισθημάτων από τους φοιτητές προς την 

κατεύθυνση της μάθησης. Όσον αφορά στο περιβάλλον της τάξης, η χρήση του χιούμορ 
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από τους εκπαιδευτικούς, επέτρεψε να αναπτυχθεί η σχέση τους με τους φοιτητές (Bakar, 

2018). 

Για το χιούμορ στην εκπαίδευση, οι Wanzer, Frymier και Irwin (2010), 

πραγματοποίησαν έρευνα η οποία επικεντρώθηκε στις αντιλήψεις των φοιτητών για το 

χιούμορ στις αίθουσες διδασκαλίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 378 σπουδαστές 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ανέφεραν ότι προτιμούν τους εκπαιδευτικούς που 

χρησιμοποιούν χιούμορ το οποίο σχετίζεται με το μαθησιακό περιεχόμενο. Για να 

κατανοηθεί η ενσωμάτωση του χιούμορ στη διδασκαλία και τη μάθηση στην ανώτατη 

εκπαίδευση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αρκετές μεταβλητές όπως: ο ομιλητής 

(εκπαιδευτικός), το ακροατήριο (φοιτητές), το μάθημα ή θέμα, το μήνυμα που 

αποστέλλεται, το περιβάλλον και η ανατροφοδότηση (αξιολόγηση των φοιτητών) που 

λαμβάνεται.  

Μια άλλη έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους καθηγητές Nasiri και Mafakheri 

(2017), του πανεπιστημίου Concordia στο Montreal του Canada, για τη χρήση του χιούμορ 

στις αίθουσες διδασκαλίας. Στόχος της ήταν η διερεύνηση και ταξινόμηση των 

στρατηγικών, αλλά και περιορισμών της χρήσης του χιούμορ στη διδασκαλία. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ένα σύνολο οδηγιών 

σχετικά με το εάν και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το χιούμορ για τη βελτίωση της 

συνολικής μαθησιακής εμπειρίας στις αίθουσες διδασκαλίας. Οι Nasiri και Mafakheri 

(2017), επισημαίνουν πως παρόλες τις ωφέλιμες πτυχές της χρήσης του χιούμορ στη 

διδασκαλία, υπάρχουν σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, αρκετές προκλήσεις που σχετίζονται 

με τη χρήση του.  
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Ένα βασικό ζήτημα είναι ο κίνδυνος για τους εκπαιδευτικούς να είναι διασκεδαστικοί παρά 

χρήσιμοι. Γι’ αυτή την πτυχή του το θέματος, οι Baid και Lambert (2010) υπογραμμίζουν 

τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στο σκόπιμα εμπνευσμένο χιούμορ και την άσχετη κωμωδία που 

μπορεί να οδηγήσει σε ψευδή ικανοποίηση των μαθητών με ελάχιστα ή χωρίς εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα. Επιπλέον, υπάρχει μια πραγματική πρόκληση όσον αφορά στη 

συνειδητοποίηση του τι είναι χιουμοριστικό και αν/πώς το χιούμορ θα αντιλαμβανόταν 

διαφορετικά από διαφορετικές ομάδες μαθητών στην τάξη. 

Οι McKeachie και Svinicki, (2006) και Morton (2009) προτείνουν τη χρήση 

τεχνικών για την οικοδόμηση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος, αφήνοντας τους φοιτητές να 

αναρωτιούνται για το πώς πέρασε ο διδακτικός χρόνος. Μια απ’ αυτές τις τεχνικές είναι και 

το χιούμορ στη διδασκαλία. Τα δεδομένα ερευνών, όπως αναφέρουν οι ίδιοι ερευνητές, 

δείχνουν ότι ένας ενθουσιώδης εκπαιδευτικός με πραγματικό ενδιαφέρον για το θέμα και 

με τη δυνατότητα μετάδοσης της γνώσης όταν χρησιμοποιεί το χιούμορ, μπορεί να 

δημιουργήσει και να διατηρήσει το ενδιαφέρον για μάθηση στους φοιτητές. Το χιούμορ 

θεωρείται δημιουργικός τρόπος επικοινωνίας και πιστεύεται ότι συμβάλλει στη βελτίωση 

των γνωστικών δυνατοτήτων τόσο του εκπαιδευτικού όσο και των φοιτητών. Αναφέρεται 

επίσης πως έχει παρατηρηθεί ότι το χιούμορ μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο διαχείρισης 

της τάξης για τους εκπαιδευτικούς (McKeachie και Svinicki, 2006∙ Morton, 2009). 

Το χιούμορ έχει αναφερθεί ως ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ενός καλού 

δασκάλου και στις μέρες μας θεωρείται ως μια ενεργητική στρατηγική μάθησης. Το 

χιούμορ θα μπορούσε να ενισχύσει τη μάθηση προωθώντας την κατανόηση και διατήρηση 

πληροφοριών (Horng, Hong, ChanLin, Chang, και Chu, 2005). Παρόλα αυτά, όπως 

επισημαίνει και ο Skinner (2001), οι εκπαιδευτικοί έχουν αρκετά ερωτήματα για τη χρήση 
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του χιούμορ ως μιας στρατηγικής της διδασκαλίας, όπως πότε να το χρησιμοποιήσουν; Τι    

να κάνουν; Πώς να το κάνουν; Σ’ αυτά τα ερωτήματα εισηγείται πως  θα πρέπει να υπάρχει 

σαφής διδακτική λογική και παιδαγωγικός σκοπός για τη χρήση του χιούμορ που να 

προκύπτει είτε από το διδακτικό αντικείμενο είτε από την ατμόσφαιρα στην τάξη. 

Ο Korobkin (1988), θεωρεί πολύ σημαντική την ενίσχυση της κατανόησης των 

εκπαιδευτικών στρατηγικών μάθησης και των προσωπικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, των 

εκπαιδευτικών. Αυτό θα τους οδηγούσε στο να νιώθουν άνετα να χρησιμοποιήσουν το 

χιούμορ στη διδασκαλία. Ένα από τα σημαντικότερα πορίσματα ερευνών, όπως αναφέρει, 

καταδεικνύουν πως αν το χιούμορ χρησιμοποιείται σταδιακά στη διδασκαλία μέσω 

προσεκτικού σχεδιασμού, ακόμη και οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν φυσική αίσθηση του 

θα μπορούσαν να το εφαρμόσουν με επιτυχία στις αίθουσες διδασκαλίας (Korobkin, 1988).  

Οι Powell και Andresen (1985) υποστηρίζουν ότι το χιούμορ είναι ένα πολύτιμο 

εργαλείο διδασκαλίας με πολλά οφέλη για τους εκπαιδευτικούς, καθώς θα μπορούσε να 

ενισχύσει τη μάθηση με την προώθηση της κατανόησης και της διατήρησης πληροφοριών. 

Το χιούμορ θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει ένα θετικό περιβάλλον στην τάξη και θα 

βοηθούσε έμμεσα στην ενεργοποίηση του ενθουσιασμού και του ενδιαφέροντος των 

μαθητών. Αυτό με τη σειρά του αυξάνει τη συμμετοχή των μαθητών στις συζητήσεις της 

τάξης και θα μπορούσε επίσης να αντισταθμίσει τη γενική αδυναμία των διαλέξεων για τη 

διατήρηση της προσοχής των μαθητών (Powell & Andresen, 1985).   

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, μελετώντας τη βιβλιογραφία και έρευνες σχετικές με το 

χιούμορ στην εκπαίδευση, το χιούμορ μπορεί να θεωρηθεί ως μια εκπαιδευτική μέθοδος, 

μια τεχνική διδασκαλίας μια εκπαιδευτική στρατηγική και πολύ περισσότερο μια δεξιότητα 

από μέρους των εκπαιδευτικών που μ’ αυτήν μπορούν να κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον 
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σ’ οποιαδήποτε ηλικία κι αν απευθύνονται. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ του χιούμορ στην 

κωμωδία και του χιούμορ στη διδασκαλία είναι ότι το τελευταίο δεν είναι συνήθως αρχικό 

χιούμορ. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συλλέξουν και να χρησιμοποιήσουν χιουμοριστικό 

υλικό που δημιουργείται αλλού. 

Μελετώντας τη βιβλιογραφία εντοπίζουμε ότι στους χώρους της εκπαίδευσης το 

χιούμορ έχει ορισθεί κατά καιρούς τόσο ως διδακτική πρακτική όσο και ως τεχνική 

διδασκαλίας. Αναγνωρίζεται ως ένα παιδαγωγικό εργαλείο για αποτελεσματική διδασκαλία 

το οποίο παρέχει μαθησιακά κίνητρα, προάγει την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη 

μαθησιακή διαδικασία, καλλιεργεί επικοινωνιακή ατμόσφαιρα, προάγει την ομαδικότητα, 

ανακουφίζει από το άγχος, υποβοηθά τη συγκράτηση και ανάκληση πληροφοριών και 

αυξάνει την ταχύτητα μάθησης.  

2.4.6. Ευελιξία 

Η γνωστική ή ψυχική ευελιξία, μπορεί να οριστεί ως η ικανότητα του εγκεφάλου μας να 

προσαρμόζει τη συμπεριφορά και τη σκέψη σε νέες, αλλαγμένες ή απρόβλεπτες 

καταστάσεις. Το λεξικό ερμηνεύει την ευελιξία ως την ικανότητα να ελίσσεσαι / ή να κάνεις 

αμέσως τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να ανταποκρίνεσαι συνεχώς σε μεταβαλλόμενες 

ανάγκες. Η γνωστική ευελιξία είναι μία από τις κορυφαίες και βασικές δεξιότητες της 

δημιουργικότητας. Σύμφωνα με τους Νάνου, Δαδαμόγια, Παναγιώτου και Τραφαλή (2009), 

η γνωστική ευελιξία έχει σημαντικό ρόλο στην αφομοίωση νέων γνώσεων και στην 

ικανότητα να αντιμετωπίζουμε περίπλοκα προβλήματα.  

 Οι Kenett, Levy, Kenett, Stanley, Faust και Havlin (2017), θεωρούν πως η ευελιξία 

της σκέψης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ικανότητα των δημιουργικών ατόμων στο 

να δημιουργήσουν νέες και καινοτόμες ιδέες. Σε έρευνα που πραγματοποίησαν είχαν ως 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
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στόχο να μετρήσουν ποσοτικά την ευελιξία της σκέψης σε σχέση με τη δημιουργικότητα. 

Αυτό το πραγματοποίησαν υπολογίζοντας την ανθεκτικότητα των δικτύων επικοινωνίας της 

σημασιολογικής μνήμης ατόμων με «χαμηλή» και «ψηλή» δημιουργικότητα εφαρμόζοντας,  

όπως αναφέρουν, τη θεωρία της διήθησης για να μελετήσουν τη μνήμη.  

Οι ίδιοι ερευνητές, επισημαίνουν πως ένα από τα χαρακτηριστικά της 

δημιουργικότητας είναι η ευελιξία της σκέψης, η ικανότητα να δημιουργούμε και να 

χρησιμοποιούμε νέες νοητικές κατηγορίες και έννοιες για την αναδιοργάνωση των 

εμπειριών μας. Η ευελιξία στη δημιουργικότητα σχετίζεται με την πρωτοτυπία των ιδεών 

και την ικανότητα να ξεφύγει από τις διανοητικές ενδείξεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

που πραγματοποίησαν, έδειξαν πως όσο μεγαλύτερη είναι η ευρωστία του σημασιολογικού 

δικτύου του ατόμου, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευελιξία του (Kenett, κ.ά., 2017). 

O Walther (2007) βλέπει την ικανότητα ευελιξίας να βοηθά τους νέους για 

κοινωνική ένταξη. Αυτό γιατί στην εποχή μας οι νέοι είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν 

σημαντικές επιλογές και αποφάσεις που θα προστίθενται στις βιογραφικές τους εμπειρίες. 

Αυτή η διαδικασία λήψης αποφάσεων διευκολύνεται από την ευελιξία και διασφαλίζει από 

τον κίνδυνο αποτυχίας και αποκλεισμού. Ο Wang (2012) επισημαίνει την ίδια δεξιότητα, 

ευελιξία, για τους νέους και δεικνύει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία πρέπει να 

προετοιμάσουν τους νέους στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Διερωτάται δε αν τα συστήματα 

εκπαίδευσης είναι ευέλικτα και αν ανταποκρίνονται στις ατομικές, κοινωνικές και 

οικονομικές ανάγκες της εποχής μας. Οι προηγμένες τεχνολογίες, όπως αναφέρει, 

αντικατέστησαν πολλά ανθρώπινα καθήκοντα, με αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση για 

"εργαζόμενους με γνώση" και δεξιότητες ψηλότερου επιπέδου (Wang, 2012). 
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Εστιαζόμενοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για την οποία προετοιμάζονται οι φοιτητές 

μας, η δημιουργικότητα, με μια από τις βασικότερες δεξιότητες, την ευελιξία, είναι 

επιβεβλημένη. Όπως αναφέρει και η Νάνου (2009), με δεδομένες τις διαφορές μεταξύ των 

μαθητών χρειάζεται ευελιξία και ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών από την πλευρά 

εκπαιδευτικών και μαθητών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του αναλυτικού 

προγράμματος. Ο Weston (1992) επισημαίνει πως λόγω των ατομικών διαφορών των 

μαθητών, απαιτείται ευελιξία, διαρκής έλεγχος, επαναδιαπραγμάτευση των στόχων που 

τίθενται και διαφοροποίηση της διδασκαλίας.  

Η Christenbury (2011), ερευνώντας για την αποτελεσματική διδασκαλία, 

επισημαίνει πως γι’ αυτήν δεν υπάρχει μια ακριβής συνταγή. Όμως, ένα βασικό 

χαρακτηριστικό της είναι η ευελιξία, καθώς η αποτελεσματική διδασκαλία είναι μεταβλητή. 

Οι στρατηγικές και οι μέθοδοι των αποτελεσματικών εκπαιδευτικών αλλάζουν και δεν 

χρησιμοποιούνται οι ίδιες χρόνο με το χρόνο, ή μάθημα με μάθημα και αυτό αποτελεί ένα 

βασικό παράγοντα επιτυχίας. 

Τα άτομα με ανεπτυγμένη ψυχική ή γνωστική ευελιξία, προσαρμόζονται γρήγορα 

στις αλλαγές ή τις εξελίξεις του περιβάλλοντος, αντέχουν τις αλλαγές που μπορεί να 

προκύψουν κατά τη διάρκεια της επίλυσης προβλημάτων και κάνουν εύκολα μετάβαση από 

τη μια δραστηριότητα στην άλλη (Νάνου, κ.ά. 2009). 

2.4.7. Πρωτοτυπία  

Παρά την τεράστια έρευνα που πραγματοποιήθηκε και το ενδιαφέρον που συνεχώς υπάρχει 

για τη δημιουργικότητα, οι ερευνητές Acar, Burnett και Cabra (2017) επικεντρωθήκαν σε 

έρευνα μέσω της οποίας θα μπορούσε να καθοριστεί ο παράγοντας που έχει ζωτική σημασία 

για τη δημιουργικότητα. Οι ερευνητές είχαν ως πρότυπο τον ορισμό της δημιουργικότητας 
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του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και το μοντέλο ανάλυσης 

δημιουργικού προϊόντος.  

Ο εν λόγω ορισμός αναφέρει ως βασικούς παράγοντες/χαρακτηριστικά 

δημιουργικότητας, την πρωτοτυπία, την αξία, την έκπληξη και την αισθητική. Η συλλογή 

και ανάλυση των δεδομένων της έρευνας επεκτάθηκε και συσχετίστηκε και με την έννοια 

της καινοτομίας. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τους δύο ειδικούς και από άτομα χωρίς 

εμπειρογνωμοσύνη. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πρωτοτυπία ήταν ο 

ισχυρότερος παράγοντας δημιουργικότητας και ο παράγοντας που είχε την πιο ισχυρή 

συσχέτιση μεταξύ της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Σ’ όλα τα αποτελέσματα 

φαινόταν επίσης ως βασικός παράγοντας και  η αισθητική που όμως δεν συσχετιζόταν με 

την καινοτομία (Acar, Burnett και Cabra, 2017).  

Η λέξη «πρωτότυπος» αναφέρεται στην κυριολεξία σε κάτι που γεννιέται για πρώτη 

φορά, που αποκλίνει από το τετριμμένο, σε κάτι καινοφανές, νεωτεριστικό, πρωτοποριακό 

(Σπυριδάκη, 2009). Ο βραβευμένος με Όσκαρ Αυστραλός συγγραφέας και εικονογράφος 

Shaun (2001) υποστηρίζει πως η πρωτοτυπία είναι ένα είδος μετασχηματισμού 

υφιστάμενων ιδεών. Οι ιδέες και τα συναισθήματα δεν εμφανίζονται αυθόρμητα και με δική 

τους πρωτοβουλία. Όπως αναφέρει, η έμπνευση που οδηγεί σε κάτι πρωτότυπο έχει να κάνει 

με προσεκτική έρευνα και αναζήτηση μιας πρόκλησης. Είναι ο συνδυασμός πραγμάτων, 

γνώσεων, και προϋπαρχουσών εμπειριών. Πρωτοτυπία σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι οι 

ίδιες οι ιδέες αλλά ο τρόπος με τον οποίο συναρμολογούνται. Ο Shaun (2001), η δουλειά 

του οποίου θεωρείται πολύ πρωτότυπη,  επισημαίνει πως γι’ αυτόν η δημιουργικότητα και 

η πρωτοτυπία είναι μια «προς τα μέσα» εξερεύνηση, είναι η εξέταση των υφιστάμενων 

υποθέσεων και η επιστράτευση των εμπειριών μας από νέες οπτικές γωνίες. Έχει 
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ουσιαστικά να κάνει με το συνδυασμό των ιδεών από διαφορετικές πηγές για την παραγωγή 

απροσδόκητων αποτελεσμάτων. Μοιάζει σαν να τρίβονται διαφορετικές πέτρες για να 

ξεπεταχτούν σπινθήρες και σταδιακά να μετατραπούν σε φλόγες (Shaun, 2001). 

  Ο Corazza (2016) θεωρεί την πρωτοτυπία ως βασικό πυλώνα της δημιουργικότητας. 

Μελετώντας τον ορισμό για τη δημιουργικότητα, στον οποίο αναφέρεται η πρωτοτυπία η 

καινοτομία και η αυθεντικότητα, υποστηρίζει πως η πρωτοτυπία είναι βασική προϋπόθεση 

για δημιουργικότητα. Η πρωτοτυπία μπορεί να «υποστηρίξει» την καινοτομία και την 

αυθεντικότητα. Η αυθεντικότητα είναι σημαντικό στοιχείο για να κριθεί ένα έργο ως 

πρωτότυπο και αυθεντικό. Στην πραγματικότητα, το μη αυθεντικό προϊόν περιέχει στοιχεία 

που δεν ανήκουν στον παραγωγό, στοιχεία που υπήρχαν πριν, κάποιου αλλού, σε κάποια 

άλλη μορφή: εξ ου και η δημιουργία δεν θεωρείται πρωτότυπη (Corazza, 2016). Σύμφωνα 

με τους Shi-Jer, Chih-Chao, Wei-Yuan, Ru-Chu (2012), το άτομο με πρωτοτυπία έχει 

προσωπικές απόψεις και προσωπικό στυλ, δεν ακολουθεί τα προηγούμενα. Έχει «φρέσκες» 

σκέψεις και χρησιμοποιεί ατομικές αξίες και πρότυπα για την αξιολόγηση των θεμάτων. 

Έχει επίσης την ικανότητα να δημιουργεί μοναδικές και λογικές λύσεις για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων. 

2.5 Στρατηγικές εικαστικής δημιουργίας 

Στη σύγχρονη εκπαιδευτική σκέψη, όπως αναφέρει η Chapman (1993), η τέχνη ορίζεται ως 

σώμα γνώσεων και ταυτόχρονα ως αναπτυξιακή διαδικασία. Ο Βάος (2008) τονίζει τη 

σημασία της εικαστικής παιδείας και αναφέρει πως αποτελεί μια δραστηριότητα που 

ενεργοποιεί όλες τις ανθρώπινες δυνάμεις και δυνατότητες, το στοχασμό, τη φαντασία, το 

συναίσθημα, την επικοινωνία και τη δημιουργικότητα. Είναι ένας ανοιχτός διάλογος 
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αναφέρει, που συνδέεται με τη ζωή, διευρύνει την κατακτημένη γνώση και προάγει την 

κριτική σκέψη.  

Ο Βάος (2008), υποστηρίζει πως η δημιουργικότητα στην εκπαίδευση της τέχνης 

δεν είναι μόνο μια ευκαιρία ή προαιρετική επιλογή, αλλά μια αναγκαιότητα και 

προτεραιότητα για τους φοιτητές. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προωθηθούν δημιουργικά και 

καινοτόμα μαθησιακά περιβάλλοντα που να μπορούν πυροδοτήσουν τη δημιουργικότητα 

των φοιτητών, την καινοτομία και τη φαντασία. Οι Zimmerman και Bastos (2015) 

υποστηρίζουν την άποψη του Howell ο οποίος πιστεύει πως ακόμη και οραματιστές 

εκπαιδευτικοί, δεν μπορούν να προβλέψουν πλήρως «τι θα πρέπει να διδαχθεί» κατά την 

επόμενη δεκαετία σ’ ότι αφορά νέα υλικά, ή δεξιότητες. Πρέπει όμως να κατανοήσουν την 

ανάγκη να χρησιμοποιούν πιο διαισθητικούς και καινοτόμους τρόπους για να πείσουν τους 

φοιτητές τους να γίνουν πιο δημιουργικοί και με ψηλά κίνητρα επίλυσης προβλημάτων. 

Υπογραμμίζει πως μπορεί να είναι απλώς φοιτητές σήμερα, αλλά έχουν τη δυνατότητα να 

καταστούν εξαίρετοι εκπαιδευτικοί και καινοτόμοι ηγέτες του αύριο.  

Σύμφωνα με τον Βάο (2008), η γνώση δεν μεταγγίζεται αλλά οικοδομείται τόσο με 

τις εσωτερικές διεργασίες που συντελούνται στο ίδιο το άτομο, όσο και με την επίδραση 

του περιβάλλοντος. Η οργανωμένη γνώση για την τέχνη συγκροτείται και αποκαλύπτεται 

μέσω της διεργασίας που επιτελείται κατά τη διάρκεια της εμπλοκής στο εικαστικό γεγονός. 

Καθοριστικός συντελεστής σ’ αυτή τη διαδικασία είναι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος πρέπει 

να έχει την ικανότητα να δημιουργήσει ένα πρόσφορο παιδαγωγικό κλίμα λαμβάνοντας 

υπόψη τις εμπειρίες και γενικά την πραγματικότητα της ομάδας στην οποία απευθύνεται. Ο 

εκπαιδευτικός σχεδιασμός «υπερβαίνει τα στενά όρια της καταθλιπτικής συσσώρευσης 

ανεπεξέργαστων γνώσεων» (Βάος, 2008, σ. 24) και  προχωρεί πιο πέρα βοηθώντας το άτομο 
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να βιώσει το φαινόμενο της τέχνης και να το εντάξει στη ζωή του εκτός των ορίων του 

σχολείου, στον επαγγελματικό και προσωπικό του χώρο.  

Σύμφωνα με τη Walker (2001), η καλλιτεχνική διαδικασία είναι μια προσπάθεια 

απόδοσης νοήματος (meaning). Μέσα σ’ αυτή τη διαδικασία το άτομο – εκτός από το 

χειρισμό των μέσων και υλικών, την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων ή την εκμάθηση 

αρχών σχεδίου μέσα από το έργο του – μπορεί και πρέπει να εξερευνά και να εκφράζει 

νοήματα (meanings). Ο Βάος (2008) θεωρεί το εικαστικό εγχείρημα ως σημείο εκκίνησης 

που σταδιακά αποκαλύπτει στο άτομο τις διάφορες όψεις και πτυχές του φαινομένου της 

τέχνης οδηγώντας το στη διαμόρφωση μιας συγκροτημένης στάσης και οργανωμένης 

γνώσης. Θεωρεί αυτή τη διεργασία ως μύηση του μαθητή σε μια πράξη με δημιουργικό και 

γνωστικό χαρακτήρα.  

Η καλλιτεχνική διαδικασία και εικαστική παραγωγή περνά από κάποια στάδια τα 

οποία αναλύονται στη συνέχεια. Αυτή τη δημιουργική διαδικασία ακολουθούν ή 

ακολούθησαν καταξιωμένοι σύγχρονοι καλλιτέχνες, ώστε να δομηθεί η εικαστική τους 

δημιουργία και να καταστεί μια βαρυσήμαντη δραστηριότητα που να έχει νόημα για τους 

ίδιους (Walker, 2001). 

2.5.1   1ο  Στάδιο: Ανάπτυξη και εξατομίκευση της βασικής ιδέας 

Μια εικαστική δράση αρχίζει με την επιλογή του θέματος το οποίο πρέπει να παρακινεί το 

άτομο να μάθει, να στοχαστεί, να ερευνήσει και να ανακαλύψει. Δεν πρέπει να δίνεται 

έτοιμη μια ιδέα, αλλά ο φοιτητής ή μαθητής, να ωθείται και να διευκολύνεται προς 

αναζήτηση της. Αυτή η διευκόλυνση οδηγεί σε προσδιορισμό και μετασχηματισμό της 

ιδέας σε συγκεκριμένο θέμα, μια διαδικασία και πορεία που οδηγεί σε επόμενο στάδιο 

(Βάος, 2008). 
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Οι καλλιτέχνες αρχίζουν να δουλεύουν πάνω σε κάποιες βασικές ιδέες οι οποίες όμως 

συνδέονται άμεσα με τα προσωπικά ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες τους. H Chapman 

(1993) αναφέρει πως αυτή η σύνδεση βοηθά στη διατήρηση του ενδιαφέροντος τους, αλλά 

ταυτόχρονα δίνει και το έναυσμα για δημιουργία. Η πιο πάνω στρατηγική ακολουθείται και 

στη διδασκαλία των εικαστικών, σε μαθητές και φοιτητές, αφού όλα μπορούν να 

ξεκινήσουν από μια ιδέα.  

Στη συνέχεια εντοπίζεται το «τι είναι σημαντικό» σχετικά με την ιδέα και πώς αυτή 

συνδέεται με τα προσωπικά ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των ατόμων που συμμετέχουν. 

Για παράδειγμα, μια δασκάλα τέχνης είχε ως στόχο οι μαθητές της να ερευνήσουν διάφορα 

ήδη αρχιτεκτονικής. Για να κινήσει όμως το προσωπικό ενδιαφέρον των μαθητών της, 

ανέθεσε σ’ αυτούς να μελετήσουν στη δική τους γειτονιά, γέφυρες, παλιά και νέα κτίρια. 

Μ’ αυτό τον τρόπο η έρευνα απέκτησε προσωπικό ενδιαφέρον για τον καθένα, κάτι που δεν 

θα συνέβαινε αν τους ζητούσε να κάνουν τη συγκεκριμένη εργασία μέσα από βιβλία. 

Δημιουργήθηκε προσωπική σύνδεση με την ιδέα και κατά συνέπεια αυθεντική μάθηση η 

οποία βασίστηκε στον πραγματικό κόσμο (Walker, 2001).  

Οι Δαφέρμου, Κουλούρη, και Μπασαγιάννη (2011) συμφωνούν με την πιο πάνω 

προσέγγιση και τονίζουν πως μέσω των εικαστικών δραστηριοτήτων μπορεί να γίνει 

σύνδεση με θέματα που αφορούν την ίδια τη ζωή και τις εμπειρίες των παιδιών, οι οποίες 

«προωθούν τη δημιουργικότητα και κριτική σκέψη μέσα από αυθεντικά πλαίσια και 

καταστάσεις» (σ.40). Όπως υποστηρίζει η Walker (2001), η προσωπική σύνδεση με μια 

βασική/κεντρική ιδέα είναι πολύ σημαντική για την καλλιτεχνική δημιουργία. Όλα ξεκινούν 

από μια ιδέα η οποία αποτελεί το εννοιολογικό υπόβαθρο για τη δημιουργία. Διαφορετικά 
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δεν μιλούμε για δημιουργία με νόημα και βάθος αλλά απλά άσκηση στη λύση ενός 

προβλήματος. 

Η Walker (2001) αναφέρεται στην παιδαγωγό Zarnowski, η οποία εκφράζει την 

πεποίθηση πως δεν έχει σημασία τόσο η ιδέα που θα τεθεί για δημιουργία στους φοιτητές 

αλλά η βοήθεια που θα πάρουν για να βρουν προσωπικές συνδέσεις μ’ αυτή. Πολλές φορές 

όπως η ίδια επισημαίνει, βλέπουμε έργα φοιτητών και μαθητών χωρίς πλούσιο περιεχόμενο. 

Αυτό συμβαίνει γιατί η βασική ιδέα είναι πολύ μακριά από την προσωπική τους ζωή. Αυτό 

δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να περιοριστεί η διδασκαλίας της τέχνης σε ένα στενό φάσμα 

θεμάτων, αλλά, αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βρουν τρόπους για να συνδεθεί η ιδέα 

με τη ζωή των μαθητών. Μερικές φορές θα πρέπει οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν 

περισσότερο για τα βιώματα τους, ή να δοθούν σ’ αυτούς νέες εμπειρίες οι οποίες να 

χρησιμοποιηθούν ως βάση γνώσεων για καλλιτεχνική έκφραση (Walker, 2001). 

Τα προσωπικά ενδιαφέροντα των μαθητών μπορούν να μετατραπούν σε βασικές 

ιδέες όταν προσεγγίζονται από την οπτική γωνία της έρευνας/διερεύνησης. Μπορεί 

κάποιος, για παράδειγμα, να ενδιαφέρεται για τον αθλητισμό έτσι η βασική του ιδέα θα 

μπορούσε να ήταν η διερεύνηση του φάσματος των συναισθημάτων που μπορεί να νιώσει 

κάποιος όταν συμμετέχει σε αθλητικά γεγονότα. Κάποιον μπορεί να τον ενδιαφέρουν τα 

ψώνια και η βασική ιδέα προς διερεύνηση θα μπορούσε να ήταν ο καταναλωτισμός 

(Walker, 2001). Τα προσωπικά μας ενδιαφέροντα αποτελούν σημαντική πηγή για 

δημιουργία.  

Οι καλλιτέχνες αρχίζουν από βασικές ιδέες ή θέματα, όμως για να διατηρήσουν το 

ενδιαφέρον τους και για να καταστούν οι ιδέες τους άξιες ενασχόλησης και δημιουργίας, 

τις εξατομικεύουν συνδέοντας τις με προσωπικά ενδιαφέροντα και εμπειρίες.    
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2.5.2   2ο Στάδιο: Οικοδόμηση γνωσιολογικού υπόβαθρου για δημιουργία 

Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι επαγγελματίες καλλιτέχνες μπορούν να 

διερευνούν βασικές ιδέες για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οφείλεται στο χρόνο που 

αφιερώνουν στην οικοδόμηση μιας συμπαγούς γνωσιολογικής βάσης αυτές. Το 

γνωσιολογικό υπόβαθρο αποτελεί βασικό στοιχείο στη διαδικασία της καλλιτεχνικής 

δημιουργίας και πρέπει να αναπτύσσεται για να υπάρχει ένα εικαστικό αποτέλεσμα με 

βάθος αλλά και για να κρατήσει το ενδιαφέρον του ατόμου. Μερικοί από τους τρόπους με 

τους οποίους οι καλλιτέχνες κτίζουν το γνωσιολογικό τους υπόβαθρο είναι: Παρατηρήσεις 

από την καθημερινή ζωή, ιστορική γνώση γεγονότων του παρελθόντος, αυτογνωσία, γνώση 

από την ιστορία της τέχνης, καλλιτεχνική γνώση για τα μέσα και υλικά, γενικές γνώσεις για 

ένα συγκεκριμένο θέμα, γνώση από προσωπικές εμπειρίες, π.χ. ένα ταξίδι.   

Η ανάπτυξη ενός γνωσιολογικού υπόβαθρου για εικαστική δημιουργία, όπως 

αναφέρθηκε Wakler, (2001), μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους. Αυτό 

μπορούμε να το δούμε στα έργα καλλιτεχνών, όπως για παράδειγμα στις δημιουργίες της 

Cindy Sherman οι οποίες «τροφοδοτούνται" από επισκέψεις της σε γκαλερί για να δεις τις 

τρέχουσες τάσεις στην τέχνη αλλά και από αγορές για να εντοπίσει αντικείμενα που θα την 

εμπνεύσουν για μια νέα ιδέα. Επίσης, ο καλλιτέχνης της αφηρημένης τέχνης, Stuart Davis 

επηρεάζεται από τη γνώση του για τη μουσική τζαζ. Ο Mel Chin, περιβαλλοντικός 

καλλιτέχνης, για ένα συγκεκριμένο έργο του έπρεπε να αποκτήσει ειδικότητα στη 

βοτανολογία. 

Κατά παρόμοιο τρόπο, και ο μαθητής χρειάζεται επαρκείς γνώσεις για εικαστική 

δημιουργία, εάν θέλουμε να υπάρξει ουσιαστική και πολυσύνθετη έκφραση ιδεών. Παρόλα 

αυτά, σε εκπαιδευτικά πλαίσια το γνωσιολογικό υπόβαθρο συχνά παραβλέπεται ως στοιχείο 
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στη διαδικασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας και για να κρατηθεί το ενδιαφέρον των 

μαθητών χρησιμοποιούνται νέα υλικά και διάφορες τεχνικές (Walker, 2001). 

2.5.3   3ο Στάδιο: Λύση προβλήματος στην εικαστική δημιουργία 

Η καλλιτεχνική δημιουργία εμπεριέχει προβλήματα – τεχνικά, αισθητικά, στιλιστικά, 

εννοιολογικά, και εκφραστικά. Η λύση αυτών των προβλημάτων πρέπει να έχει σχέση με 

τη βασική ιδέα του έργου για να εξετάζεται η εικαστική δημιουργία ως διαδικασία 

δημιουργίας νοήματος. Ο σκοπός της εξέτασης ενός προβλήματος είναι η εξακρίβωση της 

σχέσης του με τη βασική ιδέα, γιατί εάν η λύση προβλήματος αποτελούσε αυτοσκοπό, τα 

έργα τέχνης θα χαρακτηριζόταν ως φτηνοπράγματα, έστω και αν το τελικό αποτέλεσμα θα 

ήταν εντυπωσιακό δεν θα είχαν αξία και βάθος. 

Για παράδειγμα, ο καλλιτέχνης Andy Goldsworthy (1956- ), έθεσε το εικαστικό 

πρόβλημα διερεύνησης της σχέσης μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης. Αυτό το πρόβλημα 

δεν τέθηκε από μόνο του στον καλλιτέχνη, αλλά ο ίδιος προσπάθησε να οικοδομήσει. Από 

αυτό τον εννοιολογικό προβληματισμό προέκυψαν και κάποια τεχνικά προβλήματα, η 

απόφαση του για παράδειγμα, να δουλεύει κοντά στη φύση και να χρησιμοποιεί μόνο 

φυσικά υλικά, τον οδήγησε στη χρήση της τεχνικής του σάλιου για να συγκολλά φύλλα και 

πέταλα μεταξύ τους. Τα προβλήματα της εικαστικής δημιουργίας μπορούν να 

δημιουργήσουν προοπτικές που σπρώχνουν σε πάρα πέρα ιδέες που αρχικά δεν μπορούμε 

να φανταστούμε.  

Στην προσπάθειά του να δημιουργήσει έργα ως ένα συνεργατικό εγχείρημα με τη 

φύση, ο Goldsworthy εμβάθυνε στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση με τη φύση. Μόλις λοιπόν 

εδραιωθούν οι βασικές ιδέες, το εικαστικό πρόβλημα γίνεται στρατηγική για εξέταση και 

διερεύνηση της βασικής ιδέας.  
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Οριοθέτηση στην εικαστική δημιουργία 

Για να εκφράσουν και να διερευνήσουν βασικές ιδέες, οι καλλιτέχνες πρέπει να επιλύσουν 

ακόμα ένα είδος προβλήματος, τον καθορισμό ορίων για τη διαδικασία της εικαστικής 

δημιουργίας. Όταν η διαδικασία της δημιουργίας γίνεται με γνώμονα τη δημιουργία 

νοήματος και όχι απλή παραγωγή προϊόντων, η κατανόηση της οριοθέτησης είναι 

σημαντική. Δύο ή τρεις απαιτήσεις για ένα project είναι πιο αποτελεσματικές απ’ ότι μια 

μακροσκελής λίστα απαιτήσεων και ερωτημάτων. Τα όρια καθορίζουν απαραίτητους 

περιορισμούς, οι οποίοι καθιστούν ικανούς τους καλλιτέχνες να εργαστούν παραγωγικά. 

Οριοθέτηση στην αίθουσα διδασκαλίας 

Η οριοθέτηση για την εικαστική δημιουργία μαθητών επεκτείνεται πέρα από την 

επιλογή μέσων και υλικών, πέρα από την επιλογή τεχνοτροπίας και πέρα από εστίαση σε 

μορφικά στοιχεία και αρχές σύνθεσης. Κατά την οργάνωση μιας δημιουργικής διδασκαλίας 

στην αίθουσα διδασκαλίας, ο προϋπολογισμός, ο χρόνος, ο χώρος και το φάσμα της 

εικαστικής γνώσης, αν και σίγουρα αποτελούν έγκυρα διδακτικά μελήματα θα πρέπει να 

έχουν δευτερεύουσα σημασία. Πρώτιστο μέλημα μας στην εικαστική δημιουργία πρέπει να 

είναι εννοιολογικό, δηλαδή ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προβληματίζεται για το ποιες 

ιδέες θα διερευνήσουν οι μαθητές και για το πώς τα μέσα/υλικά, η τεχνοτροπία, και τα 

τυπικά όρια μπορούν να εξυπηρετήσουν την έκφραση και διερεύνηση των ιδεών αυτών. Με 

τον καθορισμό εικαστικών ορίων δεν προκαθορίζουμε όλες τις αποφάσεις των μαθητών, 

αλλά παρέχουμε ένα πλαίσιο για τις αποφάσεις τους. Τα όρια που θα τεθούν πρέπει να 

συνδέονται με τις ιδέες που θα απασχολήσουν τους μαθητές. Γενικά, κατά την ανάπτυξη 

των εικαστικών δραστηριοτήτων, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως οι δραστηριότητες 

πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εξερευνούν βασικές έννοιες που θα 
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σχετίζονται με τη βασική τους ιδέα και όλες να εντάσσονται σε μια ολιστική εμπειρία 

μάθησης (Finke, Ward, & Smith 1992∙ Walker 2001∙ Βάος 2008).  

Για παράδειγμα, αν η βασική ιδέα για την εικαστική δημιουργία των μαθητών είναι 

η ταυτότητα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να θέσει αισθητικά όρια τα οποία μπορεί να 

εξυπηρετήσουν τους μαθητές στην έκφραση και διερεύνηση της ταυτότητας. Περιορισμοί 

ως προς τα χρώματα, διαστάσεις, και τεχνοτροπίες μπορεί να αποτελέσουν τα όρια στην 

έκφραση της ταυτότητας. Με την οριοθέτηση ο εκπαιδευτικός δίνει τη δυνατότητα στον 

μαθητή να πάρει πιο σκόπιμες αισθητικές αποφάσεις, και τον οδηγεί προς την ενασχόληση 

με εννοιολογικά ζητήματα για την εικαστική του έκφραση. Σύμφωνα με τους Finke, Ward 

και Smith (1992), ερευνητικά πορίσματα έχουν δείξει ότι τα κίνητρα για ανάπτυξη 

δημιουργικότητας παρέχονται περισσότερο μέσα από περιορισμούς παρά μέσα από την 

απουσία περιορισμών.  

Κάποιες από τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες στη δουλειά τους 

υποδηλώνουν τη μεγάλη σημασία της εμπλοκής σε διερευνητικές διαδικασίες. Οι σχετικές 

στρατηγικές και μέθοδοι που αξιοποιούν οι καλλιτέχνες μπορούν να καλλιεργηθούν και 

στην αίθουσα διδασκαλίας, μέσα από τις στάσεις και πρακτικές του ίδιου του 

εκπαιδευτικού. Εάν οι μαθητές ενθαρρύνονται να αμφισβητούν, να ρισκάρουν, να 

πειραματίζονται, πιθανόν να ακολουθήσουν μια πορεία ανακάλυψης κατά την εικαστική 

τους δημιουργία. Οι Levenson και Hicks (2015) υποστηρίζουν πως όταν ο εκπαιδευτικός 

εμπλέκει τους μαθητές του σε ερευνητικές διαδικασίες τους βοηθά να βιώσουν βαθύτερες 

σκέψεις. Μαθαίνουν να κάνουν ουσιαστικές επιλογές, που στη συνέχεια, οδηγούνται σε 

δημιουργίες οι οποίες αντηχούν την ατομική φωνή τους. Αυτό επιτρέπει στον εκπαιδευτικό 
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να αξιολογήσει τις δεξιότητες σκέψης, τους στόχους και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και 

το σημαντικότερο να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα με επίκεντρο το παιδί.  

Σύμφωνα με τη Walker (2001), οι καλλιτέχνες επιδιώκουν μια διαδικασία 

δημιουργίας ως διερεύνηση και ανακάλυψη νοημάτων. Αρκετές από τις μεθόδους που 

εφαρμόζουν οι καλλιτέχνες εντοπίζονται στα έργα διαφόρων δημιουργών, έστω και αν αυτά 

διαφέρουν μεταξύ τους. Ανάμεσα στις μεθόδους οι οποίες θεωρούνται υψίστης σημασίας 

για την εικαστική έκφραση ως διαδικασία δημιουργίας νοήματος, είναι οι ακόλουθες: 

σκόπιμο παιχνίδι, ρίσκο, πειραματισμός, αναζήτηση- αμφιβολία και αναβολή τελικού 

αποτελέσματος. Όλες οι πιο πάνω μέθοδοι/στρατηγικές, υποδηλώνουν τη μεγάλη σημασία 

της εμπλοκής σε διερευνητικές διαδικασίες. 

2.5.4  Αξιολόγηση δημιουργικής διαδικασίας-Αυθεντική αξιολόγηση 

Αξιολόγηση στην εκπαίδευση είναι η διαδικασία διεξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με 

τη μάθηση. Επειδή τα συμπεράσματα αυτά που διεξάγονται κατά την αξιολόγηση έχουν 

σημαντική επίδραση στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι απαραίτητο η αξιολόγηση να 

είναι συστηματικά έγκυρη. Ο προβληματισμός για τα μέσα αξιολόγησης, όχι μόνο της 

εικαστικής έκφρασης, αλλά και όλων των διδακτικών αντικειμένων στην εκπαίδευση 

εκφράζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ερώτημα που προβληματίζει είναι, σταθμισμένη 

ή αυθεντική αξιολόγηση;  

Μελετητές, όπως οι Frederiksen και Collins (1989), είχαν εντοπίσει ότι τα 

περισσότερα σταθμισμένα δοκίμια αξιολόγησης περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής, οι οποίες βασίζονται στην ανάκληση γνώσεων και μεμονωμένων δεξιοτήτων και 

στην απομνημόνευση διαδικασιών. Αυτά τα δοκίμια δεν απαιτούν κριτική, ανάλυση, 

στοχασμό, ή άλλες ανώτερου επιπέδου δεξιότητες που απαιτούνται για ανάπτυξη 
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επιχειρηματολογίας και επίλυση προβλήματος. Άλλοι μελετητές, όπως οι Worthen και 

Spandel (1991), υποστήριξαν ότι τα σταθμισμένα εξεταστικά δοκίμια θα πρέπει να 

αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό μέρος της αξιολόγησης των μαθητών, ενώ η 

δασκαλοκεντρική αξιολόγηση θα πρέπει να έχει τον σημαντικότερο ρόλο. Ο όρος 

δασκαλοκεντρική αναφέρεται στο άτομο το οποίο θα πρέπει να αναπτύσσει τον τρόπο, τα 

μέσα και κριτήρια αξιολόγησης. Αυτό το άτομο πρέπει να είναι ο εκπαιδευτικός και όχι η 

οποιαδήποτε επιτροπή αξιολόγησης σε υπουργεία ή άλλους κρατικούς και μη οργανισμούς. 

Αυτοί οι φορείς αναπτύσσουν σταθμισμένα τεστ ευρείας κατανομής, ουσιαστικά για 

πολιτικές σκοπιμότητες και αξιολογούν τη μάθηση μόνο σε γενικές πτυχές της εκπαίδευσης. 

  Από την άλλη, τα εργαλεία αξιολόγησης τα οποία προσεγγίζουν την πραγματική 

ζωή, αυθεντικές καταστάσεις που εμπεριέχουν ενιαίες, πολύπλοκες, και προκλητικές για τη 

σκέψη εργασίες, αποτελούν ένα άλλο τρόπο αξιολόγησης της ατομικής επίδοσης και 

ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων. Αυθεντική αξιολόγηση της μάθησης στην τέχνη 

αναπτύσσεται και εφαρμόζεται από συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς μέσα από ποικίλες 

πρακτικές αξιολόγησης. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί είναι που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση 

στη μάθηση και στα μαθητικά επιτεύγματα απ’ ό,τι τα περισσότερα παραδοσιακά, μεγάλης 

κλίμακας προγράμματα αξιολόγησης (Nickerson, 1989). Ο εκπαιδευτικός ο οποίος γνωρίζει 

τους μαθητές του και μπορεί να δει την πρόοδό τους μακροπρόθεσμα, είναι ο αρμοδιότερος 

αξιολογητής της δουλειάς τους.  

Με στόχο τη βελτίωση της διδακτικής των τεχνών μέσω της αξιολόγησης 

δημιουργήθηκε το πρόγραμμα Arts PROPEL (Production, Perception, Reflection). Το 

πρόγραμμα αυτό πραγματοποιήθηκε με συνεργασία του Project Zero του Πανεπιστημίου 

Harvard, της Εκπαιδευτικής Εξεταστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, και των δημόσιων 
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σχολείων του Pittsburgh. Στόχος του ήταν η διερεύνηση εναλλακτικών μεθόδων 

αξιολόγησης των επιτευγμάτων των μαθητών στη μουσική, τα εικαστικά και τη 

δημιουργική γραφή. Το πρόγραμμα Arts PROPEL υποστηρίζει ένα συγκεκριμένο 

προσανατολισμό για τη διδακτική των τεχνών, ο οποίος εστιάζεται στην ανάπτυξη τριών 

αλληλένδετων διαδικασιών: 

•  Παραγωγή. 

• Αντίληψη (παρατήρηση και κατανόηση εικόνας).  

• Στοχασμός (σκέψη και λήψη αποφάσεων σχετικά με κάποιο στοιχείο της 

καλλιτεχνικής διαδικασίας, ίσως με συζήτηση και αναθεώρηση ενός έργου).  

Το πρόγραμμα Arts PROPEL βασίζεται στις θεωρίες μάθησης του Vygotsky και του 

Piaget που θεωρούν τη μάθηση μια ενεργή και εποικοδομητική διαδικασία. Τα παιδιά δεν 

θεωρούνται δοχεία τα οποία μπορούν οι ειδικοί να τα γεμίσουν με γνώση και τα κίνητρα 

για μάθηση παρέχονται, όταν η εκπαίδευση σχετίζεται με τις ιδιαιτερότητες του κάθε 

ατόμου και όταν οι μαθησιακές εμπειρίες σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρό 

τους. Το πρόγραμμα υποστηρίζει πως η μάθηση είναι μια ενιαία, αφομοιωτική διαδικασία, 

που δεν μπορεί να επιτευχθεί σε αποδομημένες αίθουσες διδασκαλίας και προγράμματα 

(Gray, 1993). 

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία στη μεθοδολογία της αξιολόγησης που 

εφαρμόστηκε στο πρόγραμμα Arts PROPEL, αφορούσε αυτό που αποκαλείτο Portfolio 

Culture (κουλτούρα του πορτφόλιο). Το portfolio είναι ο χώρος στον οποίο συλλέγεται και 

φυλάγεται οτιδήποτε πραγματοποιείται σχετικά με τη διαδικασία της δημιουργίας: σχέδια, 

σκίτσα, φωτογραφίες, ολοκληρωμένα έργα, ημερολόγια, καταγραφές, ερευνητικά άρθρα, 

κλπ. Οι Paulson, Paulson and Meyer (1991), περιγράφουν τα προτερήματα των portfolios 
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στην εκπαίδευση: 

• Ανάπτυξη του αυτό-στοχασμού των μαθητών. 

• Ενθάρρυνση των μαθητών να εκτιμούν τον εαυτό τους και τη δουλειά τους. 

• Μεταβίβαση σκοπών, στόχων, περιεχομένου, πρότυπων, και κριτικής της επίδοσης. 

• Δυνατότητα αλλαγής των περιεχομένων σε διαφορετικές στιγμές κατά τη διάρκεια 

του σχολικού έτους, καθώς η δουλειά σε εξέλιξη διευρύνεται και αλλάζει. 

• Δυνατότητα συμπερίληψης ποικιλίας υλικών τα οποία αποδεικνύουν την πρόοδο 

των μαθητών.  

Τα portfolios δίνουν τη δυνατότητα εξέτασης των μαθητών (ως αυτό-κατευθυνόμενων στη 

μάθηση), παίρνουν ρίσκα, λύνουν προβλήματα με δημιουργικό τρόπο και μαθαίνουν να 

κρίνουν τη δική τους επίδοση και των άλλων.  

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Εικαστικών του Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου 

(2011), η αξιολόγηση στο Πρόγραμμα Σπουδών των Εικαστικών Τεχνών επικεντρώνεται 

στην εξελικτική διαδικασία που ακολουθείται, μέσα από τη δημιουργία και τη σύνδεσή της 

με την παρατήρηση. Ο εκπαιδευτικός δρα ως ερευνητής, χρησιμοποιεί την Καταγραφή-

Τεκμηρίωση-Παρουσίαση, ως εργαλείο ανάκλησης εμπειριών, στοχασμού και άσκησης 

κριτικής. Παρατηρεί τους μαθητές ατομικά και ομαδικά συλλέγοντας δεδομένα, 

επαναπροσδιορίζει και αναθεωρεί τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Ο 

εκπαιδευτικός διατηρεί φάκελο δραστηριοτήτων για το σύνολο της τάξης ο οποίος 

περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά δείγματα από εικαστικές δημιουργίες, φωτογραφικό υλικό 

της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, σχόλια από τον εκπαιδευτικό κ. ά. 
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       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Σ’ αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η ποιοτική ερευνητική προσέγγιση που έχει ακολουθηθεί 

στη συγκεκριμένη έρευνα και αιτιολογείται η επιλογή της μεθόδου της έρευνας δράσης. Μέσα 

από πιλοτική έρευνα δράσης περιγράφηκαν κατηγορίες και συγκεκριμενοποιήθηκαν τα 

χαρακτηριστικά των δημιουργικών σχεδιασμών για τη δημιουργία ρουμπρικών αξιολόγησης 

σχετικών με την πρωτοτυπία, ευελιξία και το χιούμορ. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται το 

ερευνητικό πλαίσιο, η πορεία και οι διαδικασίες για απάντηση των ερωτημάτων, οι 

ρουμπρίκες αξιολόγησης, οι διδακτικοί σχεδιασμοί των φοιτητών, ο φάκελος επιτευγμάτων, 

το αναστοχαστικό ημερολόγιο ως μέσα συλλογής δεδομένων και αιτιολογείται η επιλογή τους. 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται επίσης το δείγμα των 15 φοιτητών οι οποίοι συμμετείχαν 

στην νέα διδακτική προσέγγιση στα πλαίσια του μαθήματος Δραστηριότητες Προσχολικής 

Αγωγής.  

Μια από τις κυριότερες πτυχές της παγκόσμιας έρευνας στρέφεται στη σχέση 

δημιουργικότητας και μάθησης και στην ενθάρρυνσή της σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

Αρκετοί ερευνητές (Miller & Dumford, 2015∙ Chang, 2015∙ Veon, 2015∙ Cheung & Ching, 

2013∙ Sternberg,  2012∙ Lin, 2011∙ Ξανθάκου, 2011∙ Robson & Rowe, 2012), εστιάζονται 

στο ρόλο των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τονίζουν πως αυτά μπορούν να 

επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης. Βασικός 

σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας των φοιτητών 

προσχολικής εκπαίδευσης σ’ότι αφορά την οικοδόμηση μιας δημιουργικής 

διδασκαλίας εφαρμόζοντας μια νέα προσέγγιση. Βασικό εργαλείο σ’ αυτή την 

προσπάθεια ήταν τα στάδια εικαστικής δημιουργίας που ακολουθούν καταξιωμένοι 

καλλιτέχνες για να καταλήξουν σε μια εικαστική δημιουργία με νόημα τόσο για τους 

ίδιους όσο και για το κοινωνικό τους πλαίσιο (Walker, 2001). Οι συμμετέχοντες 

φοιτητές, αφού διδάχτηκαν βιωματικά αυτά τα στάδια, τα ακολούθησαν για το 

διδακτικό σχεδιασμό και τη διεξαγωγή διδασκαλίας τους. 
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3.1 Ποιοτική διερεύνηση της δημιουργικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία  

Όπως αναφέρει ο Τσιώλης (2014), η ποιοτική έρευνα αντλεί τις επιστημολογικές της 

παραδοχές, (ποια είναι η φύση της επιστημονικής γνώσης για τα πράγματα και πώς αυτή 

παράγεται) και οντολογικές (ποια η φύση της κοινωνικής πραγματικότητας) από 

φιλοσοφικά και θεωρητικά ρεύματα. Τα ρεύματα αυτά εντάσσονται στις φιλοσοφικές 

παραδόσεις της ερμηνευτικής, της φαινομενολογίας και του πραγματισμού. Αν και έχουν 

κάποιες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, έχουν έναν κοινό πυρήνα θεμελιακών παραδοχών 

που αφορά τη θεώρηση της κοινωνικής πραγματικότητας ως μιας περίπλοκης συμβολικής 

κατασκευής. Επίσης, συμφωνούν πως οι άνθρωποι παράγουν νοήματα και μετέχουν στην 

κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας μέσω των καθημερινών τους διαδράσεων. Η 

κοινωνική πραγματικότητα παράγεται, αναπαράγεται και μετασχηματίζεται μέσα από τις 

διαδράσεις των υποκειμένων, είναι μια ρέουσα πραγματικότητα, όπως επισημαίνουν οι 

Τσιώλης (2014), Lincoln και Denzin (2005), Lincoln και Guba (1985) και Blumer (1969).  

Είναι σημαντικό ο ερευνητής να γνωρίζει το φιλοσοφικό πλαίσιο της έρευνας που 

θα ακολουθήσει αφού αυτή η γνώση θα τον βοηθήσει να επιλέξει και να καθορίσει τα 

ερευνητικά του ερωτήματα. Αυτά, σύμφωνα με την Αβρααμίδου (2013), θα καθορίσουν 

την αξία και το ενδιαφέρον για το πεδίο της έρευνάς του. Για τους πιο πάνω λόγους ο 

κοινωνικός ερευνητής οφείλει να εξετάζει τα υπό μελέτη φαινόμενα από την οπτική των 

συμμετεχόντων στην έρευνα και να συλλαμβάνει τα φαινόμενα στη δυναμική τους 

διάσταση. Σύμφωνα με τον Blumer (1969), η έμφαση της ερμηνευτικής έρευνας δίνεται στη 

μελέτη του νοήματος των δράσεων και φαινομένων που μελετώνται, από την οπτική γωνία 

των ατόμων που συμμετέχουν σ’ αυτήν. Μελετώντας επί δύο δεκαετίες τις στάσεις, 

συμπεριφορές και διδακτικούς σχεδιασμούς των φοιτητών του Τμήματος Επιστημών 
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Αγωγής και μέσα από την προσωπική διάδραση με αυτούς στα διαφορετικά μαθήματα, 

συμπεριλαμβανομένης και της Σχολικής Εμπειρίας, κρίθηκε απαραίτητος ο 

μετασχηματισμός του πλαισίου των μαθημάτων, ώστε να επιτευχθεί με την πάροδο του 

χρόνου ένας ευρύτερος μετασχηματισμός της ροής της ακαδημαϊκής πραγματικότητας των 

φοιτητών και μελλοντικών εκπαιδευτικών. 

Ένας γενικός ορισμός που δίνει η Mertens (2009), για την ποιοτική προσέγγιση, 

είναι πως έχει σχεδιαστεί για να δώσει μια εις βάθος περιγραφή ενός περιβάλλοντος, μιας 

πρακτικής ή ενός συγκεκριμένου προγράμματος. Όπως αναφέρει η ίδια,  η ποιοτική έρευνα 

εγκαθιστά τον ερευνητή μέσα στον κόσμο που μελετά. Οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται 

για ερμηνεία του, βοηθούν στο να γίνεται ορατός και κατανοητός. Μετατρέπουν δηλαδή 

τον κόσμο σε μια σειρά από αναπαραστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν, συνεντεύξεις, 

συζητήσεις, φωτογραφίες, αφηγήσεις, προσωπικές αναφορές. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με 

τους Lincoln και Denzin (2005), πως οι ποιοτικοί ερευνητές μελετούν καταστάσεις στο 

φυσικό τους πλαίσιο, επιδιώκοντας να ερμηνεύσουν φαινόμενα από την άποψη της έννοιας 

που τους δίνουν οι άνθρωποι. Έτσι, στα πλαίσια της έρευνας αυτής έγινε προσπάθεια εις 

βάθος μελέτης των διδακτικών σχεδιασμών, των στάσεων και συμπεριφορών των φοιτητών 

σε σχέση με τη δημιουργική έκφραση, έχοντας ως βασική υπόθεση πως το κάθε άτομο - ο 

κάθε φοιτητής και μελλοντικός εκπαιδευτικός - είναι μοναδικός και αξίζει μελέτης. 

Αφού οι ποιοτικές προσεγγίσεις θεωρούν πως οι δράσεις των υποκειμένων, 

αναπαράγουν και μετασχηματίζουν την κοινωνική πραγματικότητα, ο κοινωνικός 

ερευνητής οφείλει να εξετάζει τα υπό μελέτη φαινόμενα από την οπτική των 

συμμετεχόντων στην έρευνα και να συλλαμβάνει τα φαινόμενα στη δυναμική τους 

διάσταση. Με βάση τα πιο πάνω καθορίστηκαν και οι μέθοδοι έρευνας που επιλέγηκαν για 
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να κατανοήσουμε και να μπορέσουμε να μεταφέρουμε την υπάρχουσα πραγματικότητα. Η 

διερεύνηση εστιάστηκε τόσο στις διαδικασίες δημιουργίας των διδακτικών σχεδιασμών και 

διδασκαλιών των φοιτητών και μελλοντικών νηπιαγωγών σχετικά με τη δημιουργικότητα. 

Έτσι, έγινε προσπάθεια η ερευνητική προσέγγιση να πραγματοποιηθεί με τρόπους που να 

συλλαμβάνουν τα πολλαπλά επίπεδα νοήματος και να δίνουν έμφαση στο ιστορικό, χρονικό 

και χωρικό πλαίσιο του υπό μελέτη θέματος. Όπως τονίζει ο Blumer, (1969), o κοινωνικός 

ερευνητής πρέπει να εξετάσει τα ερευνώμενα φαινόμενα «εκ των έσω». 

Ο όρος ποιοτική έρευνα περικλείει μια ποικιλία προσεγγίσεων, όπως είναι η μελέτη 

περίπτωσης, η εθνογραφική μελέτη ή έρευνα δράσης, κ.ά. (Βρασίδας, 2014∙ Mentens, 2009∙ 

Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014∙ Eisner, 2000, 1991). Τα γενικά γνωρίσματα της 

ποιοτικής έρευνας που είχαν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της ερευνητικής μου 

διαδικασίας είναι:  

- Τα δεδομένα συλλέγονται στο πραγματικό περιβάλλον. Τα δεδομένα, για 

παράδειγμα, που αφορούν στο διδακτικό σχεδιασμό και διδασκαλία των φοιτητών 

συλλέγονται στο πλαίσιο της αίθουσας διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο, αλλά και στο 

νηπιαγωγείο. 

- Βασική προσπάθεια είναι να αναδυθούν στην επιφάνεια οι σκέψεις των 

εμπλεκομένων στην έρευνα, αλλά και γιατί σκέφτονται μ’ αυτό τον τρόπο. Ποια, για 

παράδειγμα, είναι η προσέγγιση των φοιτητών σχετικά με την δημιουργικότητα στην 

οικοδόμηση μιας διδασκαλίας. 

- Εστιάζεται το ενδιαφέρον στις διαδικασίες και στα αποτελέσματα. Έμφαση, για 

παράδειγμα, στη διερεύνηση τόσο της διαδικασίας του διδακτικού σχεδιασμού, όσο 

και των αποτελεσμάτων. 



 

88 

 

- Χρησιμοποιείται η επαγωγική και απαγωγική ανάλυση στην ανάπτυξη της ολικής 

εικόνας. Δηλαδή η έρευνα ξεκίνησε από τη γενική τοποθέτηση πως τα στάδια 

εικαστικής δημιουργίας μπορούν να βοηθήσουν στην οικοδόμηση δημιουργικής 

διδασκαλίας. Με βάση αυτή την προσέγγιση έγινε εφαρμογή της διαδικασίας στην 

αίθουσα διδασκαλίας και καταλήξαμε σε συμπεράσματα με βάση τα αποτελέσματα. 

Η επαγωγική και απαγωγική ανάλυση αλληλοσυμπληρώνονται. 

Για τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικά περιβάλλοντα, ο ερευνητής παραμένει 

αρκετό καιρό στο περιβάλλον που μελετά χρησιμοποιώντας διάφορα είδη καταγραφής των 

παρατηρήσεων του, όπως ηχογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις, τήρηση ημερολογίου. Σκοπός 

είναι η ολιστική μελέτη για κατανόηση μιας πραγματικότητας (Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2014∙ Altrichter, Posch & Somekh, 2001). Σύμφωνα με τους Eisner (2000) 

και Erickson (1986), η έμφαση της ερμηνευτικής έρευνας δίνεται στη μελέτη του νοήματος 

των δράσεων και φαινομένων που μελετώνται, από την οπτική γωνία των ατόμων που 

συμμετέχουν σ’ αυτήν. Ο Erickson (2012) αναφέρει πως σ’ αυτό το μοντέλο έρευνας, η 

κοινωνική πραγματικότητα οικοδομείται μέσα από τα νοήματα που αποδίδουν τα 

υποκείμενα στη συμπεριφορά τους και στη συμπεριφορά των άλλων. 

Όπως υποστηρίζει και ο Eisner (2000), ο ερευνητής που επιλέγει την ποιοτική 

ερευνητική προσέγγιση περιγράφει και μελετά μια κατάσταση ως βίωμα, παίρνει 

συνεντεύξεις, παρατηρεί, περιγράφει, κρατά σημειώσεις και προσπαθεί να παρουσιάσει και 

να ερμηνεύσει τα φαινόμενα όπως ακριβώς είναι. Αυτές οι διαδικασίες, όπως τις περιγράφει 

ο Eisner, (1991), χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας. Η 

ερευνήτρια ήταν σε όλη τη διάρκεια της έρευνας ενεργή γιατί εργαζόταν στο υπό μελέτη 
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πεδίο. Έτσι, λάμβανε υπόψη οτιδήποτε συνέβαινε και προσπαθούσε να το μεταφέρει με 

ακρίβεια.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Eisner (2000), οι ποιοτικές μέθοδοι δεν 

καταγράφουν απλά τις εκφράσεις του υποκειμένου, αλλά μεταφέρουν τη «φωνή» του, 

μεταφέρουν ακόμη και τον τρόπο που τα υποκείμενα μιλούν μεταξύ τους. Ο Erickson 

(1986), υποστηρίζει πως αν και μπορεί να παρατηρηθεί ομοιομορφία της συμπεριφοράς 

μεταξύ ομάδων και ατόμων, αυτό όμως δεν αποτελεί μαρτυρία ότι υπάρχουν στοιχεία 

ομοιομορφίας μεταξύ των οντοτήτων. Οι ερμηνευτικοί ερευνητές θεωρούν ότι οι 

μικροκουλτούρες των τάξεων διαφέρουν μεταξύ τους. Για παράδειγμα, έστω και αν δυο 

τάξεις χωρίζονται κυριολεκτικά από μια πόρτα δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Το κάθε άτομο 

και το κάθε περιβάλλον είναι διαφορετικό. Ο κάθε φοιτητής σε μια ομάδα υπό μελέτη, θα 

πρέπει να θεωρείται ξεχωριστή περίπτωση έστω και αν παρατηρείται κάποια ομοιομορφία 

στη συμπεριφορά της ομάδας. Στην ποιοτική έρευνα οι ερευνητές επικεντρώνονται στο πώς 

εξελίσσεται η έρευνα αλλά και στο τελικό αποτέλεσμα. Καταγράφονται και δίνονται 

πληροφορίες για τις αλληλεπιδράσεις των ατόμων, στις στάσεις τους, στον τρόπο που 

απαντούν, το νόημα που δίνουν σε συγκεκριμένες λέξεις και ενέργειες. Το αρχικό πλαίσιο 

της μελέτης επιδέχεται συνεχώς αλλαγές ανάλογα με τον τρόπο κατά τον οποίο 

διαφοροποιείται κάθε μέρα η έρευνα. Ο ερευνητής οφείλει λοιπόν να καταγράφει τα 

γεγονότα αλλά και να καταλήγει σ’ ένα συμπέρασμα συνδυάζοντας με λογικό τρόπο, 

δεδομένα, στοιχεία και καταστάσεις (Eisner, 1991∙ Erickson, 1986).  

Σύμφωνα με την Mertens (2009), ανάμεσα στις λέξεις κλειδιά για τις ποιοτικές 

προσεγγίσεις έρευνας είναι η διερεύνηση, η ανακάλυψη, τα συμφραζόμενα, και η 

πολυπλοκότητα. Την πολυπλοκότητα της κοινωνικής πραγματικότητας προσπαθούμε να 
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αναδείξουμε με την εκπαιδευτική έρευνα, μέσω της οποίας παράγονται διαφορετικοί τύποι 

γνώσης, θεωρίες, προτάσεις, στρατηγικές, αποδείξεις και μεθοδολογίες. Μ’ όλα αυτά, 

σύμφωνα με τους Cohen, Manion και Morrison (2008), δημιουργούνται διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων, αφού παρέχουν άμεσα δεδομένα, γενικές κατευθύνσεις, επιστημονικό κύρος, 

γενικεύσεις και νέες ιδέες. 

Στηριζόμενη στο υπόβαθρο της ποιοτικής προσέγγισης, επέλεξα να μελετήσω το 

διδακτικό σχεδιασμό των φοιτητών ως βίωμα, με συνεντεύξεις, παρατηρήσεις και 

περιγραφές. Έτσι που να μπορέσουμε να μεταφέρουμε, με όσο το δυνατό μεγαλύτερη 

ακρίβεια, τη φωνή των φοιτητών. Θεωρώντας την εκπαίδευση των νηπιαγωγών κοινωνικό 

φαινόμενο και την προσπάθεια προβληματισμού και επανακαθορισμού, από μέρους τους, 

της διαδικασίας για οικοδόμηση ενός δημιουργικού διδακτικού σχεδιασμού ως κοινωνικής 

πραγματικότητας. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η μελέτη του τρόπου που οι 

μελλοντικοί νηπιαγωγοί αντιλαμβάνονται το διδακτικό σχεδιασμό και πώς οι αντιλήψεις 

τους επηρεάζονται μετά από μια νέα διδακτική προσέγγιση. 

Εφαρμόζοντας το δημιουργικό διδακτικό σχεδιασμό στην εκπαίδευση των φοιτητών 

μας, διερευνήσαμε: α) το πώς οι στρατηγικές εικαστικής δημιουργίας μπορούν να 

εφαρμοστούν, β) τις σχετικές απόψεις των φοιτητών και τις αλλαγές που επέρχονται στις 

αντιλήψεις τους, γ) το ρόλο των κριτηρίων της εικαστικής δημιουργίας: ευελιξία, χιούμορ, 

πρωτοτυπία στο διδακτικό σχεδιασμό και τις προκλήσεις που δημιουργούν. Έγινε 

προσπάθεια να δώσουμε απαντήσεις των ερευνητικών ερωτημάτων και έλεγχο των 

βασικών υποθέσεων της έρευνας με βάση τις οποίες οι αντιλήψεις των φοιτητών για το πότε 

ένα μάθημα είναι δημιουργικό επηρεάζονται από την εφαρμογή των σταδίων εικαστικής 

δημιουργίας. Ακόμη, ότι τα επιτεύγματα των φοιτητών όσον αφορά τη δημιουργικότητα 
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διδακτικού σχεδιασμού και διδασκαλίας με βάση συγκεκριμένους δείκτες-κριτήρια 

επηρεάζονται από τα στάδια εικαστικής δημιουργίας. Ο ερευνητικός σχεδιασμός 

παρουσιάζεται στο διάγραμμα 3.1. 

Για την επίτευξη του πιο πάνω σκοπού, επιλέγηκαν οι εξής μέθοδοι έρευνας: η 

αναλυτική ή εμπειρική και την ερμηνευτική. Η αναλυτική ή εμπειρική μέθοδος έρευνας 

προχωρεί υποθετικό- παραγωγικά, που σημαίνει ότι με βάση τη θεωρία διατυπώθηκαν τα 

ερευνητικά ερωτήματα και οι βασικές υποθέσεις της έρευνας. Με την εφαρμογή του 

δημιουργικού διδακτικού σχεδιασμού στους εκπαιδευόμενους φοιτητές διερευνήθηκε η 

εφαρμογή και οι επιπτώσεις του στις αντιλήψεις των φοιτητών, όπως και οι αλλαγές και 

προκλήσεις που παρουσιάζονται στο διδακτικό σχεδιασμό.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Διάγραμμα 3.1. Ερευνητικός σχεδιασμός 

 

Η ερμηνευτική μέθοδος έρευνας προχωρεί ανακυκλωτικά. Προσπαθεί με τη χρήση 

των διερευνητικών ερωτήσεων να φθάσει στο πώς οι εμπλεκόμενοι αντιλαμβάνονται και 

ερμηνεύουν το εικαστικό, διδακτικό γίγνεσθαι. Δεν περιορίζεται μόνο στη διερεύνηση των 

▪ Προφίλ εμπλεκομένων φοιτητών 

    Ταυτότητα 

    Ερμηνεία  

    Προ-κωδικοποίηση 

 

▪ Στάδια εικαστικής 

δημιουργίας 

(ανεξάρτητες 

μεταβλητές) 

▪ Διδακτικοί 

σχεδιασμοί  

«Επιτεύγματα φοιτητών» 

▪ Εικαστική δημιουργία 

     Ευελιξία 

     Χιούμορ 

     Πρωτοτυπία 

 

▪ Προκλήσεις για 

μεταβίβαση μάθησης 

(εξαρτημένες 

μεταβλητές)  

Αντίληψη 

εκπαιδευόμενων 

φοιτητών      
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αντιλήψεων των φοιτητών, αλλά επιδιώκει και τη μεταβολή τους. Οι αντιλήψεις αλλάζουν, 

όταν οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές συνειδητοποιούν σύγκρουση και αναζητούν νέους 

τρόπους σκέψης και πράξης (Catt & Kemmis, 1997, Σαλβαράς, 2013).  Συγκεκριμένα, όταν 

οι φοιτητές εργάστηκαν με βάση τα στάδια εικαστικής δημιουργίας, εξατομικεύοντας μια 

ιδέα ή ένα θέμα, λύνοντας προβλήματα, οριοθετώντας το θέμα και μελετώντας γι’ αυτό, 

μπήκαν σ’ έναν άλλο τρόπο προσέγγισης της δημιουργίας. Επίσης, όταν τροποποίησαν 

δραστηριότητες, οι οποίες απευθύνονταν σε νήπια, δίνοντας έμφαση στο χιούμορ ή την 

πρωτοτυπία, αναζήτησαν, όπως αναφέρουν οι Carr και Kemmis (1997) και Σαλβαράς 

(2013), νέους τρόπους σκέψης και πράξης, που σ’ αυτή την περίπτωση αφορούσαν το 

δημιουργικό διδακτικό σχεδιασμό.  

3.1.1 Έρευνα δράσης για ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης υποψήφιων νηπιαγωγών 

Σύμφωνα με τους Altricher, Posch και Somekh (2001), η έρευνα δράσης διεξάγεται για μια 

κοινωνική κατάσταση από άτομα που έχουν άμεση εμπλοκή μ’ αυτή. Σε κοινωνικές 

καταστάσεις στην εκπαίδευση τον πρώτο λόγο έχουν οι εκπαιδευτικοί. Όπως αναφέρουν οι 

πιο πάνω ερευνητές, η έρευνα δράσης ξεκινά από πρακτικά προβλήματα τα όποια 

προκύπτουν από την καθημερινή εργασία. Έχει δε ως στόχο τη βελτίωση μιας πρακτικής 

κατάστασης, αλλά και την ανάπτυξη της γνώσης στο υπό διερεύνηση θέμα. Αυτή ακριβώς 

ήταν και η προσπάθεια της συγκεκριμένης έρευνας και γι’ αυτό η έρευνα δράσης 

θεωρήθηκε η καταλληλότερη μέθοδος για εφαρμογή μιας νέας στρατηγικής στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, με συγκεκριμένο στόχο τη βελτίωση οικοδόμησης διδασκαλίας 

με έμφαση τη δημιουργικότητα από τους υποψήφιους νηπιαγωγούς και ανάπτυξη γνώσης 

σχετικά με μετασχηματισμό του τρόπου διδασκαλίας. 

Ουσιαστικά, στο χώρο της εκπαίδευσης, όπως αναφέρει ο Ferrance (2000), με την 
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έρευνα δράσης προσπαθούμε να βρούμε τρόπους έτσι που η διδασκαλία μας να έχει την 

καλύτερη επίδραση στους μαθητές μας. Σε αυτού του είδους την έρευνα, όπως 

επισημαίνουν οι Leech και Onwuegbuzie (2011), δίνονται απαντήσεις στο γιατί, πώς, ποιος 

και με ποιο τρόπο, ερωτήματα που συμφωνούν με τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας.  

Σύμφωνα με τους Altricher et al. (2001),  σ’ αυτή την ερευνητική διαδικασία ο 

ερευνητής και οι συμμετέχοντες σ’ αυτή, έχουν ενεργητική συμμετοχή με στόχο την 

εξουδετέρωση της διάκρισης «υποκειμένου» και «αντικειμένου» της έρευνας, θεωρίας και 

πράξης. Στο χώρο της παιδείας η έρευνα δράσης ενδιαφέρεται για τη βελτίωση της 

εκπαιδευτικής πρακτικής, ώστε να συμβάλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων, αλλά 

ταυτόχρονα να εισηγηθεί νέες μορφές δράσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους 

τομείς όπως: «σε μεθόδους διδασκαλίας–αντικατάσταση μιας παραδοσιακής μεθόδου από 

μια μέθοδο ανακάλυψης» (Altricher, et al. 2001, σ.385), ή κατασκευής της γνώσης σε 

βελτίωση μεθόδων αξιολόγησης∙ σε στρατηγικές μάθησης∙ για ενθάρρυνση στάσεων και 

αξιών απέναντι στη μάθηση ή κάποια πλευρά της ζωής∙ για βελτίωση των δεξιοτήτων 

διδασκαλίας των υποψήφιων ή ήδη εργαζομένων εκπαιδευτικών.  

Με βάση τα ερωτήματα της έρευνας και με το γενικό της πλαίσιο, ακολουθήθηκε 

το ερμηνευτικό μοντέλο έρευνας το οποίο συνδυάζει έρευνα και δράση, σε πραγματικές 

καταστάσεις όπως είναι η διδασκαλία. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας, η μάθηση για την 

οικοδόμηση δημιουργικής διδασκαλίας μέσω της εφαρμογής στρατηγικών εικαστικής 

δημιουργίας από υποψήφιους νηπιαγωγούς, εστιάστηκε στην εφαρμογή μιας νέας 

στρατηγικής για τη διδασκαλία των υποψήφιων νηπιαγωγών. Παρουσιάστηκε σ’ αυτούς 

ένας νέος τρόπος προσέγγισης του διδακτικού σχεδιασμού της διδασκαλίας στο 

νηπιαγωγείο. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές αφού εργάστηκαν σαν καλλιτέχνες ακολουθώντας 



 

94 

 

τα στάδια εικαστικής δημιουργίας, κλήθηκαν να μεταφέρουν αυτή την νέα γνώση και 

προσέγγιση στους διδακτικούς τους σχεδιασμούς και στις διδασκαλίες.  

Ο Elliott (2000) θεωρεί την έρευνα δράσης ως την καταλληλότερη στρατηγική για 

εκπαιδευτικές καινοτομίες αλλά και για ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Θεωρεί δε ως 

αφετηρία αυτής της μεθόδου ένα ζήτημα ή μια προβληματική κατάσταση, που απασχολεί 

τους εκπαιδευτικούς και χρειάζεται βελτιωτικές παρεμβάσεις. Ο Torres (2006) 

αντικρίζοντας ιδεολογικά την έρευνα δράσης, υποστηρίζει πως ο πληθυσμός της έρευνας, 

πρέπει να έχει ενεργητική εμπλοκή σ’ όλη τη διαδικασία και να μπορεί να συμμετάσχει στη 

λήψη αποφάσεων. Βασική αρχή, συμφώνα με τον ίδιο, είναι πως η γνώση δεν πρέπει να 

είναι αποκομμένη από την πράξη και θεωρεί τη γνώση ως φορέα κοινωνικού 

μετασχηματισμού. Επίσης, τονίζει τη στενή σχέση υποκειμένου- αντικειμένου στην έρευνα, 

η οποία βοηθά στην αύξηση της συνειδητοποίησης των ατόμων και ομάδων. Αυτή η στενή 

σχέση, όπως την περιγράφει ο Torres (2006), υπήρξε ανάμεσα σε μένα και στους φοιτητές 

που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Εργάζομαι στο πανεπιστήμιο Λευκωσίας για δυο δεκαετίες όπου διδάσκω τα 

μαθήματα της Σχολικής Εμπειρίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, συντονίζοντας παράλληλα και το πρακτικό 

μέρος των μαθημάτων, την πρακτική άσκηση. Διδάσκω επίσης τα μαθήματα: Αναδυόμενος 

Αλφαβητισμός, Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο, Οργάνωση και Λειτουργία 

Νηπιαγωγείου και το μάθημα Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής. Αυτά τα μαθήματα 

είναι υποχρεωτικά για τους φοιτητές νηπιαγωγοί, έτσι γνωρίζω πολύ καλά τους φοιτητές 

και υπάρχει μια πολύ καλή σχέση ανάμεσα μας, γεγονός που διαπιστώνεται και από τις 

ανώνυμες αξιολογήσεις που πραγματοποιούν οι φοιτητές προς τους διδάσκοντες στο τέλος 

κάθε τετράμηνου. Αυτή η εμπλοκή μου στην εκπαίδευση και η επαφή μου με τους φοιτητές, 
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με βοήθησε στο να αντιληφθώ ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τόσο εν ενεργεία 

νηπιαγωγοί, αλλά πολύ περισσότερο υποψήφιοι νηπιαγωγοί. Το πρόβλημα αφορούσε τη 

διδασκαλία τους η οποία περιλαμβάνει σχεδιασμό, εκτέλεση, αλλά και την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κάθε μαθήματος. Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης, 

παρατήρησα πως οι περισσότεροι υποψήφιοι νηπιαγωγοί έψαχναν για έτοιμους διδακτικούς 

σχεδιασμούς από απόφοιτους, ή από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς ή από διαδικτυακές πηγές.  

Αυτό δεν θα ήταν απαγορευτικό αν όλα αυτά χρησιμοποιούνταν ως βάση για 

προβληματισμό και εμπλουτισμό του γνωσιολογικού τους υπόβαθρου και όχι για μηχανική 

εφαρμογή τους. Διαπίστωσα, επίσης, πως στους διδακτικούς σχεδιασμούς των φοιτητών 

υπήρχε δυσκολία οριοθέτησης του θέματος που επέλεγαν για να διδάξουν. Έθεταν στόχους 

και δραστηριότητες που δεν επεξεργάζονταν το θέμα τους σε βάθος αλλά πολύ 

επιφανειακά, έτσι που πολλές φορές αυτό φαινόταν ως μια μηχανική διαδικασία. Επίσης, 

δυσκολεύονταν να σκεφτούν πρωτότυπες και δημιουργικές δραστηριότητες οι οποίες να 

εμβαθύνουν στους στόχους του κάθε μαθήματος, αλλά κυρίως να προκαλούν και να 

διατηρούν το ενδιαφέρον των παιδιών. Φάνηκε πως υπήρχε ανάγκη οι υποψήφιοι 

νηπιαγωγοί να γίνουν πιο δημιουργικοί. Ουσιαστικά χρειαζόταν ένα πλαίσιο, μια άλλη 

προσέγγιση, που να τους βοηθήσει να αναπτύξουν την ικανότητα της δημιουργικότητας. 

Για τη συγκεκριμένη ερευνητική διαδικασία υπήρξε ένα λεπτομερές σχέδιο και το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίχθηκε η έρευνα. Παρόλα αυτά, η φύση της έρευνας και η 

δυναμική της δράσης επέτρεψαν και τη ρευστότητα ανάμεσα στις φάσεις όπως 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα 3.2 που ακολουθεί, διαδικασία που είναι χαρακτηριστική 

στην έρευνα δράσης. Σε αυτό το χαρακτηριστικό της έρευνας δράσης αναφέρονται και οι 

Vallenga, Grypdonck, Hoogwerf και Tan (2009), οι οποίοι υπογραμμίζουν πως δεν υπάρχει 
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σταθερή διαδοχική διαδικασία. Οι ίδιοι προτείνουν σπειροειδή ή κυκλικά μοντέλα στα 

οποία ο σχεδιασμός, η δράση και ο αναστοχασμός, επαναλαμβάνονται σ’ όλη την 

ερευνητική διαδικασία, όπως τα παρουσιάζουν στο πιο κάτω γράφημα. 

 

Διάγραμμα 3.2. Έρευνα δράσης (Zuber-Skeritt, O. 2001) 

Αυτή η κυκλική διαδικασία είναι και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της 

έρευνας δράσης όπως αναφέρουν οι Mertens (2009), και Altricher, Posch και Somekh 

(2001), κατά την οποία αξιοποιούνται τα δεδομένα σε μια ασταμάτητη κυκλική διαδικασία. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα καθόρισαν τους αρχικούς στόχους της έρευνας οι οποίοι 

προσαρμόζονταν σε κάθε σχέδιο δράσης μετά από αναστοχασμό, προγραμματισμό και 

εκτέλεση νέων σχεδίων δράσης στη διδασκαλία, παρατήρηση των φοιτητών και 

επαναπροσαρμογή των στόχων και δραστηριοτήτων σε μια κυκλική διαδικασία. Μια 

διαδικασία που με βοηθούσε στην κατανόηση του τρόπου που αντιμετώπιζαν οι φοιτητές 

την οικοδόμηση μιας διδασκαλίας, αλλά παράλληλα και του τρόπου που οι ίδιοι 

κατακτούσαν τη γνώση. 

Άλλο χαρακτηριστικό της έρευνας δράσης είναι η προσπάθεια κατανόησης 

περίπλοκων κοινωνικών καταστάσεων. Η προσπάθεια κατανόησης των ανθρωπίνων 
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δράσεων συνεισφέρει στη διαμόρφωση μιας επιστήμης της εκπαίδευσης που είναι 

διαμορφωτική. Λειτουργεί δηλαδή με τρόπο που η μεθοδολογία και οι στόχοι της, κατά τη 

διάρκεια της διεξαγωγής μπορούν να τροποποιηθούν. Οι Cohen, et. all (2008), αναφέρονται 

στην κατηγοριοποίηση που έδωσε ο Lewin για την έρευνα δράσης, την οποία χωρίζει σε 

τέσσερα στάδια ή φάσεις. Το σχεδιασμό, τη δράση, την παρατήρηση και τέλος την 

αξιολόγηση. Η έρευνα-δράση αρχίζει με τη διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης και τη λήψη 

αποφάσεων για τα πρώτα βήματα που θα γίνουν. Το αρχικό πλάνο όμως, δυνατό να 

τροποποιηθεί. Στη δεύτερη φάση που είναι η εφαρμογή, ανευρίσκονται στοιχεία με τα οποία 

αξιολογείται η παρέμβαση, γίνεται δηλαδή μια διαμορφωτική αξιολόγηση. Όλα τα στοιχεία 

τροφοδοτούν το αναθεωρημένο πλάνο με μια σειρά διαδικασίες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν, τις οποίες ακολουθεί ο έλεγχος και η αξιολόγηση.  

Η έρευνα δράσης στην νέα εκδοχή της ασπάζεται τη θεωρία των ενδιαφερόντων των 

ανθρώπων του Habermas (1972): Τεχνικό ενδιαφέρον (αναζήτηση αιτιολογικών εξηγήσεων 

και προβλέψεων, ως προϊόν της αναλυτικής μεθόδου έρευνας). Πρακτικό ενδιαφέρον 

(ανάδειξη αντιλήψεων των εμπλεκομένων), ως προϊόν της ερμηνευτικής μεθόδου έρευνας. 

Χειραφετικό ενδιαφέρον (αναζήτηση αντιπαραθέσεων, συγκρούσεων «τι προκρίνεται απέναντι 

ποιου»), ως προϊόν διαλεκτικής μεθόδου έρευνας. Η συγκεκριμένη έρευνα δράσης σχετίζεται 

τεχνικά με την αναζήτηση εξηγήσεων και προβλέψεων που αφορούν το διδακτικό σχεδιασμό 

και τη διδασκαλία υποψήφιων νηπιαγωγών. Πρακτικά, μέσα από δραστηριότητες 

ακολουθώντας τις στρατηγικές εικαστικής έκφρασης και δημιουργίας, αναδείχθηκαν οι 

αντιλήψεις των φοιτητών για την οικοδόμηση δημιουργικής διδασκαλίας. Χειραφετικά, ο 

προβληματισμός των φοιτητών και η μεταφορά της νέας γνώσης στους διδακτικούς τους 

σχεδιασμούς και στις διδασκαλίες. 
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Η έρευνα δράσης στη μετανεωτερική διδακτική έρευνα προχωρεί στη συμπερίληψη των 

μεθόδων έρευνας, ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Διάγραμμα 3.3 Έρευνας δράσης και συμπερίληψη μεθόδων έρευνας (Σαλβαράς, 2013,σελ. 30) 

 

Η έρευνα δράσης στη μετανεωτερική διδακτική έρευνα βασίζεται στην κριτική 

θεωρία, η οποία αντιτίθεται στην αλλοτρίωση, δηλαδή στην αποξένωση από τον εαυτό σου 

και τους άλλους και αποδίδει αυτή τη λαθεμένη συνείδηση (Καστοριάδης, 1990∙ Φρυδάκη,  

2009 ∙ Σαλβαράς, 2013).  

Ακολουθώντας τις πιο πάνω μεθόδους, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα 

δράσης (Διαλεκτική, Ερμηνευτική, Αναλυτική ή Εμπειρική) οδηγήθηκα και στην επιλογή 

των μέσων συλλογής δεδομένων. Συγκεκριμένα, με τη στάθμιση συμφερόντων, στόχος 

ήταν να προστεθεί ακόμη ένας τρόπος/διαδικασία για την οικοδόμηση δημιουργικών 

διδακτικών σχεδιασμών. Έγινε μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της πορείας που 

▪ Στάθμιση συμφερόντων 

- Προκρίνεται έναντι ποιου; 

- Προς ποιο όφελος;  

 

▪ Υπόσταση / θεμέλιο 

- Πώς τα ερμηνεύουν οι 

εκπαιδευόμενοι φοιτητές; 

- Πού το στηρίζουν;  

 

▪ Λειτουργία 

- Τι γίνεται; Πώς γίνεται; 

- Ποια τα αποτελέσματα;  

-  

Ερμηνευτική      

Αναλυτική εμπειρική 
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ακολουθείται από μελλοντικούς νηπιαγωγούς για οικοδόμηση του μαθήματός τους, έτσι 

που το αποτέλεσμα να έχει νόημα για τους ίδιους, αλλά και τα παιδιά στα οποία θα 

απευθύνονταν. Η όλη προσπάθεια ουσιαστικά στρέφεται προς όφελος της Παιδαγωγικής 

επιστήμης.  

Η Ερμηνευτική, υπόσταση / θεμέλιο, όπως την αναφέρουν οι Καστοριάδης (1990), 

Φρυδάκη (2009) και Σαλβαράς (2013), πραγματοποιήθηκε με τη βιωματική εμπλοκή των 

φοιτητών στη νέα προσέγγιση που ήταν τα στάδια εικαστικής δημιουργίας. Αυτή η νέα 

γνώση, τους προβλημάτισε και αποτέλεσε το «θεμέλιο» για μετασχηματισμό και μεταφορά 

των γνώσεων τους σε ένα άλλο πεδίο, αυτό του διδακτικού σχεδιασμού. Η αναλυτική ή 

εμπειρική (λειτουργία), φάνηκε στα αναστοχαστικά ημερολόγια των φοιτητών και στην 

αλλαγή που επήλθε στον τρόπο που προσέγγιζαν το διδακτικό σχεδιασμό και τις 

διδασκαλίες τους.  

3.1.2 Πιλοτική έρευνα δράσης 

Η άμεση εμπλοκή της ερευνήτριας με τους φοιτητές για σχεδόν δυο δεκαετίες, οδήγησε 

στον εντοπισμό προβλήματος στους διδακτικούς τους σχεδιασμούς και κατ’ επέκταση στην 

εφαρμογή τους. Παρατηρήθηκε πως απουσίαζε απ’ αυτούς, εκτός μεμονωμένων 

περιπτώσεων, η δημιουργικότητα, η πρωτοτυπία και πολύ περισσότερο η ταυτότητα του 

κάθε φοιτητή. Υπήρξε προβληματισμός γι’ αυτό το θέμα για το πώς και με ποια παρέμβαση 

θα μπορούσαν να οδηγηθούν οι φοιτητές σ’ έναν άλλο τρόπο σκέψης αναπτύσσοντας τη 

δημιουργικότητά τους.    

Μελετώντας το βιβλίο της Walker (2001), Teaching Meaning in Artmaking, στο 

οποίο περιγράφονται οι στρατηγικές που ακολουθεί ένας καλλιτέχνης για να καταλήξει σε 

μια δημιουργία που να έχει βάθος και νόημα για τον ίδιο, αλλά παράλληλα να είναι και 
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εκφραστικό, δηλαδή να στέλνει μηνύματα και στην κοινωνία, αναδύθηκε η ιδέα της 

παρουσίασης αυτών των στρατηγικών στους φοιτητές. Αν αυτές οι στρατηγικές 

ακολουθούνταν από τους φοιτητές για οικοδόμηση της διδασκαλίας τους θα κατέληγαν σε 

δημιουργικότερους διδακτικούς σχεδιασμούς; Το αποτέλεσμα σ’ αυτή την περίπτωση δεν 

θα αποτελούσε απλά τη λύση ενός προβλήματος, αλλά αλλαγή του τρόπου σκέψης και 

προσέγγισης της διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο. 

Το εαρινό εξάμηνο του 2017 στα πλαίσια του μαθήματος Δραστηριότητες 

Προσχολικής Αγωγής, πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα με το ερώτημα: μπορεί να 

αναπτυχθεί η δημιουργικότητα και κατ’ επέκταση, να διδαχθεί ο δημιουργικός τρόπος 

σκέψης; Ο πιο πάνω προβληματισμός διερευνήθηκε με βάση δύο άξονες, της βιωματικής 

εικαστικής δημιουργίας και του διδακτικού σχεδιασμού. Η πρό(σ)κληση μου ως 

ερευνήτριας στρεφόταν αρχικά γύρω από το πώς; Πώς δηλαδή θα τροποποιούσα το μάθημα 

«Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής» έτσι που να εξελισσόταν με άξονα τη 

δημιουργικότητα, περιλαμβάνοντας τα χαρακτηριστικά της, όπως το χιούμορ, την ευελιξία 

και την πρωτοτυπία.  Το βασικό ερώτημα της πιλοτικής έρευνας ήταν: Πώς θα μπορούσαν 

οι στρατηγικές/στάδια εικαστικής δημιουργίας (Walker 2001), να εφαρμοστούν στο 

πλαίσιο εκπαίδευσης υποψήφιων νηπιαγωγών με στόχο το δημιουργικό διδακτικό 

σχεδιασμό; Ουσιαστικότερα όμως η πιλοτική έρευνα βοήθησε στη συγκεκριμενοποίηση 

των κλείδων/ρουμπρικών αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν σ’ αυτή την έρευνα. 

Στην πιλοτική έρευνα δράσης έλαβαν μέρος δεκατρείς φοιτήτριες παιδαγωγικών οι 

οποίες παρακολούθησαν το μάθημα «Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής», στο οποίο 

πραγματοποιήθηκε η νέα διδακτική προσέγγιση. Το μάθημα προσφέρθηκε το εαρινό 

εξάμηνο του 2017 στο Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας. 
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Αρχικά, επιλέχθηκε από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου ο 

θεματικός άξονας «Ταυτότητες» και έχοντας ως βάση αυτό το θεματικό άξονα 

αναπτύχθηκαν οι δραστηριότητες του μαθήματος.  

Το πλαίσιο του μαθήματος τέθηκε έχοντας ως στόχο, οι φοιτήτριες να εργαστούν 

αρχικά ως καλλιτέχνες. Να περάσουν, δηλαδή, από όλα τα στάδια εικαστικής δημιουργίας 

για να καταλήξουν σε ένα εικαστικό αποτέλεσμα που να είχε βάθος και νόημα για τις ίδιες. 

Κατά τη διάρκεια του τετράμηνου παρουσιάστηκαν τα στάδια εικαστικής έκφρασης για 

δημιουργία νοήματος: η ανάπτυξη βασικής ιδέας και η εξ ατομίκευσή της, η οικοδόμηση 

ενός γνωσιολογικού υπόβαθρου για δημιουργία, η λύση προβλήματος στο οποίο 

συμπεριλαμβανόταν η οριοθέτηση του θέματος και η αξιολόγηση του αποτελέσματος 

(Walker, 2001). Σε αυτή την παρέμβαση θεωρήθηκε σκόπιμο να βιώσουν οι φοιτητές το 

«παιχνίδι» της δημιουργικότητας και φαντασίας για να μπορέσουν να το νιώσουν και να 

προβληματιστούν για τη μεταφορά του σε άλλα πεδία. Όπως δεν μπορεί κάποιος να μάθει 

κολύμπι βλέποντας τους άλλους να κολυμπούν, με τον ίδιο τρόπο δεν μπορεί να νιώσει τη 

χαρά της δημιουργίας αν δεν δημιουργήσει. 

Σε κάθε συνάντηση παρουσιαζόταν ένα στάδιο όπως περιγράφεται στο βιβλίο της 

Walker (2001), Teaching Meaning in Artmaking, μέσα από το έργο αναγνωρισμένων 

καλλιτεχνών που δημιουργούσαν ακολουθώντας αυτά τα στάδια. Παράλληλα, οι φοιτητές 

μελετούσαν άρθρα και εμπλέκονταν σε δραστηριότητες με θέματα δημιουργικότητας στην 

προσχολική εκπαίδευση.  

Μετά από τις παρουσιάσεις, τους αναστοχασμούς και τις δημιουργίες με βάση τα 

στάδια εικαστικής δημιουργίας, τέθηκε ο προβληματισμός στις φοιτήτριες: Θα μπορούσε 

αυτή η διαδικασία και ο τρόπος σκέψης, να βοηθήσουν στην οικοδόμηση μαθήματος για το 
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νηπιαγωγείο; Αρχικά ακούστηκαν πάρα πολλές ιδέες που αφορούσαν στο μάθημα των 

εικαστικών και ελεύθερων δραστηριοτήτων. Όλες είπαν πως τα παιδιά θα ήταν καλό να 

ωθούνται στο να δημιουργούν ελεύθερα μέσα από τις δικές τους εμπειρίες, όπως ακριβώς 

βίωσαν και οι ίδιες. Να τους δίνεται το γενικό πλαίσιο, αλλά η νηπιαγωγός να τα βοηθά να 

αντλούν εικόνες μέσα από τις δικές τους εμπειρίες.  

Οι φοιτήτριες εντόπισαν ένα πρόβλημα που παρατηρείται στα νηπιαγωγεία, αυτό 

της συχνής αδυναμίας των παιδιών να χειριστούν ένα θέμα που τους δίνεται για να 

δημιουργήσουν. Άλλες φορές πάλι δίνεται στα παιδιά ένα φύλλο χαρτιού με την οδηγία 

«κάνετε ό,τι θέλετε», κάτι που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, άγχος ή αδιαφορία ακόμη 

και έλλειψη ενδιαφέροντος στα παιδιά. Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των φοιτητών ήταν 

πολύ εύστοχα, δεν άγγιξαν όμως το δημιουργικό διδακτικό σχεδιασμό. Τους τέθηκαν τότε 

οι προβληματισμοί, πώς μπορεί ένα μάθημα να γίνει δημιουργικό, σύμφωνα με τις γνώσεις 

που πήραν από το συγκεκριμένο μάθημα. Μήπως θα μπορούσαν να ακολουθηθούν τα 

στάδια εικαστικής δημιουργίας στο διδακτικό σχεδιασμό; Πώς; Οι υπόλοιπες συναντήσεις 

του μαθήματος στράφηκαν στον παραλληλισμό των σταδίων εικαστικής δημιουργίας με το 

διδακτικό σχεδιασμό. Οι φοιτήτριες ενεπλάκησαν σε τεχνικές ιδεοθύελλας και συζητήσεις 

για τον τρόπο οικοδόμησης μιας δημιουργικής διδασκαλίας και των προβλημάτων που 

συναντούν. Ο ενθουσιασμός των φοιτητριών για το μάθημα αποτυπώθηκε και στα 

αναστοχαστικά τους ημερολόγια, τα οποία τηρούνταν συστηματικά, τόσο απ’ αυτές όσο 

και από εμένα. 

Η πιλοτική έρευνα δράσης συνέβαλε πολύ στον καθορισμό των ερευνητικών 

ερωτημάτων και της δομής της ερευνητικής διαδικασίας που ακολούθησε στο ίδιο μάθημα 

όταν προσφέρθηκε στο επόμενο εξάμηνο. Βλέποντας την εξέλιξη του μαθήματος 
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επανακαθορίστηκε το αρχικό πλάνο και συγκεκριμενοποιήθηκαν τα αρχικά ερωτήματα. Η 

μελέτη και ο αναστοχασμός των εργασιών, των αναστοχαστικών ημερολογίων και γενικά 

της όλης δομής του μαθήματος «Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής» οδήγησε σε 

προσαρμογή των στόχων της δράσης. Θεωρήθηκε αποτελεσματικότερο όπως οι φοιτητές 

γνωρίσουν βιωματικά τα στάδια εικαστικής δημιουργίας, αλλά ταυτόχρονα να εμπλέκονται 

περισσότερο σε δραστηριότητες που αφορούσαν την προσχολική εκπαίδευση σε 

μεγαλύτερο βαθμό. Η πιλοτική έρευνα δράσης βοήθησε, επίσης, να επανακαθοριστούν και 

να συγκεκριμενοποιηθούν οι δείκτες/ρουμπρίκες αξιολόγησης ενός δημιουργικού 

διδακτικού σχεδιασμού και κατ’ επέκταση δημιουργικού μαθήματος. 

3.2 Ερευνητικό πλαίσιο  

Σ’ αυτό το υποκεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα, 

ο χώρος, το πρόγραμμα, το μάθημα, οι συμμετέχοντες. Περιγράφεται επίσης ο θεματικός 

άξονας, ο οποίος επιλέγηκε από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης και 

γύρω απ’ αυτόν εφαρμόστηκε η νέα διδακτική προσέγγιση. 

3.2.1 Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το οποίο βρίσκεται στο δήμο 

Έγκωμης βορειοδυτικά της Λευκωσίας. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ιδιωτικό 

πανεπιστήμιο ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 1980 και 

λειτούργησε ως κολλέγιο με την ονομασία, Intercollege of Nicosia. Ξεκίνησε τη λειτουργία 

ως ιδιωτικό πανεπιστήμιο τον Οκτώβριο του 2007, μετά από απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου. Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φοιτούν περισσότεροι από 12000 φοιτητές που 

προέρχονται από 70+ χώρες και σπουδάζουν στα Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και 

Διδακτορικά προγράμματά του. Προσφέρει ποικίλα προγράμματα σπουδών και η 
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διδασκαλία γίνεται στα Αγγλικά εκτός από τον κλάδο των παιδαγωγικών σπουδών που 

διδάσκεται στα Ελληνικά. 

Σ’ αυτό το χώρο η ερευνήτρια εργάζεται για δεκαεννιά χρόνια, συγκεκριμένα στο 

Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστήμιου, το 

οποίο προετοιμάζει εκπαιδευτικούς για δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση. Εργάζεται 

ως συντονίστρια της Σχολικής Εμπειρίας των Νηπιαγωγών διδάσκοντας παράλληλα και το 

αντίστοιχο μάθημα. Διδάσκω επίσης  τα μαθήματα: Αναδυόμενος Αλφαβητισμός, 

Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο και Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής. Ως εκ 

τούτου, είναι ένας χώρος που αγαπά ιδιαίτερα και πάντα είχε την επιθυμία να προσφέρει 

στο χώρο της εκπαίδευσης.  

Το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προωθεί την 

εκπαίδευση με τη χρήση της τεχνολογίας, γι’ αυτό και κατάφερε να ηγείται στη μόρφωση 

εξ αποστάσεως/online σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Μέσα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα 

στις Επιστήμες Αγωγής, εφαρμόζονται προηγμένες τεχνολογίες και θεωρίες μαθησιακού 

σχεδιασμού σε χιλιάδες μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών 

υποστηρίζει επίσης την Έδρα UNESCO στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, εστιάζοντας στον 

διαπολιτισμικό διάλογο. Στο Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου μπορεί 

κάποιος να αποκτήσει πτυχίο δημοτικής και προσχολικής εκπαίδευσης. Η διάρκεια 

σπουδών για απόκτηση των πιο πάνω πτυχίων, είναι τέσσερα χρόνια και ο τίτλος σπουδών 

είναι Bachelor of Education in Pre-Primary Education και Bachelor of Education in Primary 

Education. 

Σ’ ότι αφορά την προσχολική εκπαίδευση ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι 

η προετοιμασία των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας για τη διδασκαλία παιδιών ηλικίας 
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3 έως 6 ετών. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος νηπιαγωγός θα πρέπει να αποκτήσει τις 

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα του επιτρέπουν να οργανώνει το κατάλληλο 

μαθησιακό περιβάλλον για τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας 3-6 ετών. Τόσο το 

περιεχόμενο των μαθημάτων όσο και η μεθοδολογία τους στοχεύουν στην καθοδήγηση των 

μελλοντικών νηπιαγωγών ούτως ώστε να αναστοχάζονται την πρακτική τους και να έχουν 

την ικανότητα για διορθωτική δράση. 

3.2.2 Μάθημα «Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής» Edup-201 

Η νέα διδακτική προσέγγιση πραγματοποιήθηκε σε μια αίθουσα του πανεπιστημίου με την 

ονομασία «Εργαστήρι Ανδρέας Χριστοδουλίδης». Σ’ αυτό το χώρο πραγματοποιούνται τα 

περισσότερα μαθήματα παιδαγωγικών, λόγω του εξοπλισμού που υπάρχει σ’ αυτήν. Ένας 

χώρος που καταβλήθηκε προσπάθεια να γίνει ευέλικτος, να μπορεί δηλαδή να 

διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθήματος και θέματος. Σ’ αυτή την 

αίθουσα/εργαστήρι υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σταθμών/γωνιών ενδιαφέροντος 

(κουκλοθεάτρου, κουκλόσπιτου, βιβλιοθήκης, υπεραγοράς, μουσικής), που παραπέμπουν 

σε εσωτερικό χώρο νηπιαγωγείου. Οι εκπαιδευόμενοι νηπιαγωγοί χρησιμοποιούν αυτούς 

τους σταθμούς ανάλογα με τη θεματική ενότητα που επεξεργάζονται στα μαθήματα της 

Σχολικής Εμπειρίας, αλλά και σε άλλα, όταν οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται το 

απαιτούν. Αυτή η αίθουσα είναι επίσης εξοπλισμένη με διαδραστικό πίνακα.  

Στο μάθημα Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής με κωδικό Edup-201, 

πραγματοποιήθηκε η έρευνα δράσης το εαρινό τετράμηνο του 2018. Το μάθημα 

προσφέρεται στο πέμπτο τετράμηνο των σπουδών, στο Πρόγραμμα Προσχολικής 

Εκπαίδευσης του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών. Είναι υποχρεωτικό μάθημα και 

εμπίπτει στον κύκλο διδακτικής μεθοδολογίας, είναι τρίωρο και πιστώνεται με 6 μονάδες 
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(ECTS). Βασική προϋπόθεση για να μπορέσει ένας φοιτητής να πάρει το μάθημα είναι η 

επιτυχής διεκπεραίωση των μαθήματων, Εισαγωγή στις Επιστήμες Αγωγής (Edus-100), 

Διδακτική Μεθοδολογία (Edus-200), Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείου (Edup-101) 

και το μάθημα της Σχολικής Εμπειρίας Ι (Edup-297). Γενικός σκοπός του μαθήματος 

Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής είναι να εισαγάγει το φοιτητή στην καθημερινή 

λειτουργία του νηπιαγωγείου, αλλά και στην οργάνωση δραστηριοτήτων και διδακτικών 

σχεδιασμών, βάση του Αναλυτικού Προγράμματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου, 

ούτως ώστε να οδηγεί στην ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη παιδιών της προσχολικής 

ηλικίας. Στο μάθημα μελετώνται σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι, οι οποίες πρέπει να 

διέπουν τις δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο με έμφαση την καλλιέργεια της δημιουργικής 

σκέψης. Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 

Ο/Η φοιτητής/ήτρια: 

- Να αναπτύξει διδακτικές δεξιότητες που να σχετίζονται με τη μεθοδολογία 

σχεδιασμού μαθήματος, βασιζόμενος στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των 

μαθητών του. 

- Να ακολουθήσει τις στρατηγικές εικαστικής δημιουργίας για προσωπική εικαστική 

έκφραση. 

- Να εφαρμόζει τις στρατηγικές εικαστικής δημιουργίας στους διδακτικούς του 

σχεδιασμούς. 

- Να σχεδιάζει δραστηριότητες που να βασίζονται στη δημιουργική έκφραση των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας 

- Να σχεδιάζει δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τρόπο που να 

διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα της μάθησης στο νηπιαγωγείο 
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- Να σχεδιάζει δημιουργικές δραστηριότητες οι οποίες να αξιοποιούν τη διεργασία 

του αναστοχασμού κατά την εφαρμογή διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων στο 

νηπιαγωγείο. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής, στο οποίο 

εφαρμόστηκε η νέα διδακτική παρέμβαση, δινόταν έμφαση τόσο από την ερευνήτρια, όσο 

και από τους φοιτητές σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ενός δημιουργικού μαθήματος. 

Αυτά, όπως καθορίστηκαν στην έρευνα ήταν το χιούμορ, η πρωτοτυπία και η ευελιξία. Το 

μάθημα προγραμματίστηκε έτσι που όλες οι δραστηριότητές του να έχουν μορφή ανοικτών 

προβληματισμών γύρω από μια συγκεκριμένη βασική ιδέα. Όπως επισημαίνει και η 

Zimmerman (2006), η ανάπτυξη της δημιουργικότητας επιτυγχάνεται μέσω πρακτικής και 

αυτό ακριβώς ακολουθήθηκε σ’ αυτήν την διδακτική προσέγγιση.  

Στα πλαίσια του μαθήματος πραγματοποιούνταν σε διάφορες φάσεις συζητήσεις με 

τους φοιτητές για το ποιες δραστηριότητες θεωρούσαν οι ίδιοι δημιουργικές σε ένα 

διδακτικό σχεδιασμό και κατ’ επέκταση σε μια διδασκαλία, στη συνέχεια έλυναν 

προβλήματα με βάση τα χαρακτηριστικά του δημιουργικού διδακτικού σχεδιασμού. Για 

παράδειγμα, δινόταν σ’ αυτούς ένας στόχος και οι φοιτητές έπρεπε να σκεφτούν 

δραστηριότητες, που να εξυπηρετούν μεν το στόχο, αλλά να δίνουν έμφαση στο χιούμορ ή 

στην πρωτοτυπία. Επίσης, αρκετές φορές οι φοιτητές τροποποιούσαν δραστηριότητες ή 

διδακτικούς σχεδιασμούς, για να απευθύνονται σε νήπια ή προ νήπια χωρίς να ξεφεύγουν 

από το θεματικό άξονα. Σ’ αυτή την περίπτωση μπορούσε να αξιολογηθεί η ευελιξία των 

φοιτητών, κατά πόσο δηλαδή θα μπορούσαν να δώσουν πολλές εναλλακτικές λύσεις για 

τροποποίηση της ίδιας δραστηριότητας. 
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Οι φοιτητές εργάζονταν ομαδικά ή ατομικά για διδακτικό σχεδιασμό, ακολουθώντας τα 

στάδια εικαστικής δημιουργίας της Walker (2001), εξατομίκευση βασικής ιδέας/θέματος, 

ανάπτυξη γνωσιολογικού υπόβαθρου, λύση προβλήματος. Τις περισσότερες φορές 

εφαρμοζόταν η τεχνική της ιδεοθύελας και οι φοιτητές παρουσίαζαν δραστηριότητες και 

προβληματισμούς, στην ολομέλεια. Οι παρουσιάσεις αρκετές φορές είχαν τη μορφή 

μικροδιδασκαλίας. Ακολούθως, οι ίδιοι έκαναν αυτοαξιολόγηση για την παρουσίαση τους 

και στη συνέχεια οι συμφοιτητές τους τους αξιολογούσαν βάσει των δεικτών/ρουμπρικών 

αξιολόγησης, που είχαν δημιουργηθεί γι’ αυτό το σκοπό. Οι δείκτες/ρουμπρίκες, 

δημιουργήθηκαν έχοντας ως βάση πορίσματα ερευνών και από δείκτες που 

χρησιμοποιήθηκαν από άλλους ερευνητές (Kenett et all. 2017∙ Brookhart 2013∙ Lou, Chung, 

Dzan, & Shih 2012∙ Shi-Jer , Chih-Chao,  Wei-Yuan, Ru-Chu,  2012∙ Weston 1992). Στο 

τέλος δινόταν επίσης στους φοιτητές ανατροφοδότηση σχετικά με το επίπεδο 

δημιουργικότητας του διδακτικού σχεδιασμού ή της εφαρμογής τους. 

Έγινε προσπάθεια όλες οι δραστηριότητες του μαθήματος να δίνουν τη δυνατότητα 

στους φοιτητές να εξερευνούν βασικές έννοιες που σχετίζονταν με το θεματικό άξονα που 

επιλέγει για επεξεργασία στα πλαίσια του μαθήματος και όλες εντάχθηκαν σε μια ολιστική 

εμπειρία μάθησης. Οι φοιτητές ενθαρρύνθηκαν να αμφισβητούν, να ρισκάρουν, να 

πειραματίζονται και γενικά παροτρύνονταν για έμπνευση, περαιτέρω προβληματισμό και 

δημιουργία γύρω από συγκεκριμένο θεματικό άξονα. Ακολουθώντας δηλαδή τις 

στρατηγικές εικαστικής δημιουργίας οι φοιτητές οδηγήθηκαν σε προβληματισμό και 

αμφισβήτηση του τρόπου που επεξεργάζονταν μια διδασκαλία. Υπήρξε μετασχηματισμός 

των προϋπάρχουσων γνώσεων τους και αλλαγή του τρόπου προσέγγισης τους, τόσο στους 

διδακτικούς τους σχεδιασμούς όσο και στις διδασκαλίες τους. 
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Όπως αναφέρει ο Μαγουλιώτης (2003), για να λειτουργήσει η φαντασία χρειάζεται 

ενθάρρυνση, εμψύχωση, ενίσχυση και δραστηριότητες που να κινούνται σ’ αυτά τα 

πλαίσια. Ακολουθώντας την πιο πάνω προσέγγιση κινήθηκε το μάθημα αλλά και όλη η 

διδακτική παρέμβαση, έτσι που στο τέλος της οι φοιτητές να οργανώνουν τη διδασκαλία 

τους κάνοντας ουσιαστικές επιλογές που να αντηχούν την ατομική φωνή τους. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών έγινε ανάλογα με τα επιτεύγματα και την πρόοδο του 

καθενός. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές αξιολογήθηκαν σε μικροδιδασκαλίες και παρουσιάσεις 

τους, για το φάκελο επιτευγμάτων/portfolio τους και σε ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση 

στις οποίες δινόταν έμφαση σε εφαρμογές όσων διδάχθηκαν. Αυτές οι μορφές αξιολόγησης 

αποτέλεσαν ουσιαστικά κάποια από τα μέσα συλλογής δεδομένων της έρευνάς. Για 

παράδειγμα, το portfolio περιλάμβανε το αναστοχαστικό ημερολόγιο κάθε φοιτητή, (το 

οποίο τηρούσαν συστηματικά μετά από κάθε μάθημα), τους διδακτικούς τους σχεδιασμούς, 

πριν και μετά τη νέα διδακτική προσέγγιση και γενικά οτιδήποτε επέλεγε να συμπεριλάβει 

σ’ αυτό. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι μορφές αξιολογήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο 

μάθημα Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής.   

Μικροδιδασκαλίες:  

Λέγοντας μικροδιδασκαλία εννοούμε τη διδακτική μέθοδο που αναπτύχθηκε το 

1963 από τους Allen και Ryan, με στόχο να κάνουν τη διδακτική διαδικασία πιο απλή. Είναι 

μια εργαστηριακή άσκηση με μικρό αριθμό ακροατήριου, με μικρή διάρκεια μαθήματος και 

περιορισμό της διδακτικής διαδικασίας. Ουσιαστικά είναι μια μικρογραφία μαθήματος που 

έχει ως σκοπό να φέρει το φοιτητή σε άμεση επαφή με διδακτικές δεξιότητες. Η 

μικροδιδασκαλία στηρίζεται στην αμφίδρομη σχέση (συνεργασία), μέντορα και 

εκπαιδευόμενου. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος «Δραστηριότητες Προσχολικής 



 

110 

 

Αγωγής», η αμφίδρομη σχέση και συνεργασία αναπτύχθηκε με την διδάσκουσα/ερευνήτρια 

αλλά και ανάμεσα στους ίδιους στους φοιτητές.  

Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές παρουσίαζαν στους συμφοιτητές τους 

σύντομες διδασκαλίες. Σ’ αυτές τις μικροδιδασκαλίες, αξιολογούνταν στην εφαρμογή 

διδακτικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στη δημιουργία ευχάριστου κλίματος 

συνεργασίας μεταξύ διδασκόντων φοιτητών και φοιτητών τμήματος. Αξιολογούνταν 

επίσης για την οριοθέτηση του θέματος τους, τους στόχους του μαθήματος ή τους υπο 

έμφαση στόχους. Αλλά πολύ περισσότερο δινόταν βαρύτητα στη δημιουργικότητα και 

πρωτοτυπία των διδασκαλιών τους. Οι αξιολογήσεις των φοιτητών πραγματοποιούνταν με 

βάση τους δείκτες/ρουμπρίκες αξιολόγησης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν γι’ αυτό το 

σκοπό. (περιγραφές των δραστηριοτήτων βρίσκονται στο παράρτημα). 

Φάκελος επιτευγμάτων/πορτφόλιο: 

Οι φοιτητές τηρούσαν ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων/πορτφόλιο, στο οποίο 

επέλεγαν οι ίδιοι τι ήθελαν να συμπεριλάβουν από τη δουλειά τους. Σ’ αυτό υπήρχαν 

διδακτικοί σχεδιασμοί, φωτογραφίες από παρουσιάσεις και δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνταν στην αίθουσα του πανεπιστημίου, φωτογραφίες εικαστικών τους 

δημιουργιών. Αυτή η διαδικασία βοήθησε τους ίδιους γιατί είχαν άμεση ανάμειξη στην 

αξιολόγηση των επιτευγμάτων και της προόδου τους. 

Αναστοχαστικό ημερολόγιο: 

Οι φοιτητές τηρούσαν συστηματικά ημερολόγιο αναστοχασμού για όλα τα 

μαθήματα και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούταν κατά τη διάρκεια του 

τετράμηνου. Το αναστοχαστικό ημερολόγιο αποτελούσε μέρος του φακέλου επιτευγμάτων 

των φοιτητών. Το εν λόγω ημερολόγιο αναλύεται περεταίρω στην ενότητα 3.4.3. 
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Ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση:  

Την πέμπτη βδομάδα των μαθημάτων έγινε γραπτή ατομική αξιολόγηση των φοιτητών. Η 

αξιολόγηση περιλάμβανε δραστηριότητες τις οποίες οι φοιτητές διόρθωναν, ή εξέφραζαν 

την κριτική τους άποψη σε σχέση πάντα με τη δημιουργικότητα.  

Οι φοιτητές, είχαν ως τελική αξιολόγηση την εφαρμογή όσων είχαν διδαχθεί για την 

οικοδόμηση μιας δημιουργικής διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές ετοίμασαν 

διδακτικό σχεδιασμό και όλο το εποπτικό υλικό που θα χρειαζόντουσαν και δίδαξαν το 

μάθημα σε μια τάξη με νήπια 5,5 -6 χρόνων, σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο. Σ’ αυτή την 

περίπτωση οι φοιτητές αξιολογήθηκαν τόσο για τη δημιουργικότητα του διδακτικού τους 

σχεδιασμού όσο και για τη διδασκαλία τους. Η αξιολόγηση έγινε με βάση τους 

δείκτες/ρουμπρίκες αξιολόγησης (πίνακες 3.1 και 3.2). 

Το ιδιωτικό νηπιαγωγείο που επιλέγει για πραγματοποίηση των διδασκαλιών είναι 

ένας πολύ φιλικός χώρος και δεν είναι πολύ μακριά από το πανεπιστήμιο. Είναι νηπιαγωγείο 

με το οποίο συνεργάζεται το Τμήμα Παιδαγωγικών σπουδών του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης των 

φοιτητών. Επίσης με μεγάλη προθυμία η διευθύντρια και το προσωπικό, παρουσιάζουν 

στους φοιτητές μας δειγματικές διδασκαλίες και δραστηριότητες σε διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα. Ένας ακόμη λόγος, που καθόρισε και την επιλογή του, είναι η προσέγγιση της 

διδασκαλίας και μάθησης, η οποία γίνεται με πειραματισμό, ανακάλυψη και ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης των νηπίων. 

3.2.3 Μάθημα «Σχολική Εμπειρία ΙΙΙ» Edup-497 

Το μάθημα της Σχολής Εμπειρίας θεωρείται από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής του 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας βασικός πυρήνας του προγράμματος της εκπαίδευσης 
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νηπιαγωγών. Το αντικείμενο του μαθήματος αναλύεται σε τρία επιμέρους μαθήματα με 

τους παρακάτω τρόπους: 

• EDUP 297 (5 ECTS – διεξάγεται στο εαρινό εξάμηνο του 2ου έτους σπουδών – 4ο 

εξάμηνο)  EDUP 397 (5 ECTS – διεξάγεται στο χειμερινό εξάμηνο του 3ου έτους 

σπουδών – 5ο εξάμηνο)   

• EDUP 497 (10 ECTS – διεξάγεται στο εαρινό εξάμηνο του 4ου έτους σπουδών – 8ο 

εξάμηνο)  

Οι φοιτητές παρακολουθούν εβδομαδιαίο μάθημα στο Πανεπιστήμιο και 

παράλληλα πραγματοποιούν παρακολουθήσεις και διδασκαλίες σε νηπιαγωγεία, ανάλογα 

με το έτος σπουδών τους. Αυτή η διαδικασία βοηθά στον αναστοχασμό των φοιτητών σ’ 

ότι αφορά την πρακτική τους άσκηση σε νηπιαγωγεία και την ανατροφοδότηση τους από 

τη διδάσκουσα. 

Το περιεχόμενο του μαθήματος συναπαρτίζεται από όλες εκείνες τις 

δραστηριότητες που επιδιώκουν να φέρουν τους αυριανούς εκπαιδευτικούς σε επαφή με το 

χώρο και τις συνθήκες της σχολικής ζωής και της διδασκαλίας/μάθησης, ώστε να 

κατανοήσουν την πολυπλοκότητα τους, να δοκιμάζουν εναλλακτικούς τρόπους για την 

αποτελεσματική τους οργάνωση και να γίνουν σταδιακά ικανοί να αναλαμβάνουν τις 

επαγγελματικές τους ευθύνες.   

Το μάθημα της Σχολικής Εμπειρίας προσπαθεί να συνδυάσει τη θεωρία με την 

πράξη και να γεφυρώσει το χάσμα που συνήθως τις χωρίζει. Είναι γνωστό ότι και η πιο 

βαθιά θεωρητική συζήτηση των διδακτικών προσεγγίσεων έχει περιορισμένη σημασία, αν 

οι αρχές και οι δεξιότητες που αναλύονται δεν επαληθεύονται στις συνθήκες της 

πραγματικής τάξης από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Γιατί η όποια φραστική αναφορά στο 
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κλίμα, τη δυναμική και τις αλληλεπιδράσεις που συντελούνται στην αίθουσα διδασκαλίας 

και το ευρύτερο σχολικό περιβάλλον συμβάλλει στην ενημέρωση του φοιτητή αλλά δεν 

υποκαθιστά την οργάνωση και διεξαγωγή μαθησιακών δραστηριοτήτων, τη βίωση 

διλημματικών καταστάσεων που εμφανίζονται καθημερινά στην αίθουσα διδασκαλίας και 

τη λήψη παιδαγωγικών αποφάσεων κάτω από συνθήκες χρονικών πιέσεων. 

Η Σχολική .Εμπειρία. επικεντρώνεται: 

• Στο διδακτικό γεγονός (σχεδιασμός, διεξαγωγή, αξιολόγηση της διδασκαλίας) και  

• Στο παιδαγωγικό γεγονός (παρουσία του φοιτητή στο σχολικό χώρο, επικοινωνία με 

μέλη διδακτικού προσωπικού, συμμετοχή σε σχολικές δραστηριότητες). Το μάθημα 

της Σχολικής Εμπειρίας EDUP 497, ακολούθησε το μάθημα Δραστηριότητες 

Προσχολικής Αγωγής. Έτσι οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τη νέα 

διδακτική προσέγγιση με βάση τα στάδια εικαστικής δημιουργίας, στην πρακτική 

τους άσκηση και να παίρνουν ανατροφοδότηση στα πλαίσια του ίδιου μαθήματος. 

3.2.4 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

Στην έρευνα συμμετείχαν δεκαπέντε τριτοετείς φοιτητές νηπιαγωγοί, δεκατέσσερεις 

φοιτήτριες και ένας φοιτητής. Όλοι όσοι επέλεξαν το μάθημα Δραστηριότητες 

Προσχολικής Αγωγής που προσφέρθηκε το χειμερινό τετράμηνο του 2018, στα πλαίσια του 

οποίου πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση. Αυτή η ομάδα φοιτητών 

θεωρήθηκε κατάλληλη για να διδαχθεί τη νέα προσέγγιση που αφορούσε το δημιουργικό 

διδακτικό σχεδιασμό για τους εξής λόγους: 

Η συγκεκριμένη ομάδα φοιτητών είχε ήδη φιλοξενηθεί σε νηπιαγωγεία στα πλαίσια 

των μαθημάτων της Σχολικής Εμπειρίας Ι και ΙΙ. Αυτή η εμπειρία τους σε νηπιαγωγεία 

θεωρήθηκε πολύ σημαντική προϋπάρχουσα γνώση γιατί οι φοιτητές στο πρακτικό μέρος 
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του μαθήματος, διδάξαν ή παρακολούθησαν διδασκαλίες σε παιδιά νηπιαγωγείου, απ’ 

όλους τους τομείς του Αναλυτικού Προγράμματος. Γνώριζαν το σχολικό περιβάλλον και 

πώς πραγματοποιείται μια διδασκαλία σε αίθουσα νηπιαγωγείου και γενικά πώς λειτουργεί 

ο σχολικός χώρος. Γνώριζαν επίσης τη δομή ενός διδακτικού σχεδιασμού.  

Έχοντας λοιπόν αυτές τις γνώσεις και εμπειρίες, μπορούσαν να μπουν βαθύτερα και 

να προβληματιστούν στο θέμα της οικοδόμησης μιας δημιουργικής διδασκαλίας. Επίσης οι 

ίδιοι φοιτητές σε επόμενο τετράμηνο θα παρακολουθούσαν το μάθημα της Σχολικής 

Εμπειρίας ΙΙΙ, στα πλαίσια του οποίου θα πραγματοποιούσαν την πρακτική τους άσκηση σε 

νηπιαγωγεία για δέκα συνεχείς βδομάδες στα οποία θα πραγματοποιούσαν ενενήντα (90) 

διδασκαλίες. Έτσι σ’ αυτή τη φάση της Σχολικής Εμπειρίας θα ήταν σε θέση να 

εφαρμόσουν τη νέα στρατηγική που θα είχαν διδαχθεί. Επιπλέον, γι’ αυτή την ομάδα 

φοιτητών υπήρχαν δεδομένα από διδακτικούς τους σχεδιασμούς και διδασκαλίες τα οποία 

εφάρμοσαν σε νηπιαγωγεία το προηγούμενο τετράμηνο. Μαζί με αυτά τα δεδομένα, 

υπήρχαν και οι αξιολογήσεις διδασκαλιών τους, που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της 

πρακτικής τους άσκησης, οι οποίες έγιναν από καθηγητές του Τμήματος Παιδαγωγικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου. Αυτά τα δεδομένα, στο τέλος της έρευνας, 

χρησιμοποιήθηκαν συγκριτικά με τα νέα, αυτά που συλλέχθηκαν μετά τη διδακτική 

παρέμβαση.  

Ένας βασικός προβληματισμός γι’ αυτή την ομάδα φοιτητών, όπως αναφέρεται και 

πιο πριν, αφορούσε και την ακαδημαϊκή τους επίδοση η οποία δεν ξεπερνούσε τον μέσο 

όρο. Υπήρξε ο προβληματισμός πως αν η ομάδα που επιλέγηκε είχε ψηλές επιδόσεις αν θα 

υπήρχαν και καλύτερα αποτελέσματα. Όμως σύμφωνα με την Mertens (2005), αν τα άτομα 

που θα επιλεγούν δεν βρίσκονται στα άκρα της κοινωνικής καμπύλης, είναι καλύτερα. Αυτό 
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γιατί, οι πολύ αδύνατοι δεν θα πάνε πιο κάτω αλλά προς τα πάνω και οι δυνατοί μπορεί να 

πάνε προς τα κάτω αντί προς τα πάνω. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν επίσης και 24 παιδιά προδημοτικής 

(πεντέμισι και έξι χρόνων), ενός ιδιωτικού νηπιαγωγείου στη Λευκωσία. Η συγκεκριμένη 

ομάδα παιδιών παρουσίαζε αρκετή ομοιογένεια σε θέματα φωνολογικής επίγνωσης. 

Δηλαδή όλα τα παιδιά αναγνώριζαν τα φωνήματα και γενικά είχαν την ικανότητα χειρισμού 

τους στις λέξεις, πολλά από αυτά μπορούσαν ακόμη και να διαβάζουν. Η συγκεκριμμένη 

ομάδα παιδιών επίσης συμμετείχε πολύ συχνά σε δραστηριότητες υπόδησης ρόλων και 

δραστηριοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Σ’ αυτή την τάξη παιδιών οι φοιτητές 

πραγματοποιήσαν ομαδικές διδασκαλίες τις οποίες οικοδόμησαν με βάση τα στάδια 

εικαστικής δημιουργίας.  

3.2.5  Η επιλογή του θεματικού άξονα 

Αρχικά έγινε επιλογή του θεματικού άξονα με βάση τον οποίο εφαρμόστηκε η νέα 

διδακτική προσέγγιση. Γύρω απ’ αυτόν το θεματικό άξονα στρέφονταν οι περισσότερες 

δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του τετράμηνου. Σ’ όλες τις δράσεις και 

δραστηριότητες οι φοιτητές είχαν ως πλαίσιο τους τα στάδια εικαστικής δημιουργίας 

(Walker, 2001). Σ’ αυτές προσπαθούσαν να εφαρμόσουν τα χαρακτηριστικά δημιουργικής 

διδασκαλίας, όπως ορίζονται στη συγκεκριμένη έρευνα (χιούμορ, ευελιξία, πρωτοτυπία). Η 

επιλογή του θέματος έγινε μετά από προβληματισμό και συζήτηση με τους φοιτητές.  

Συγκεκριμένα, ένα τετράμηνο πριν την εφαρμογή (Χειμερινό 2017), στα πλαίσια 

του μαθήματος της Σχολικής Εμπειρίας οι ίδιοι φοιτητές, που συμμετείχαν στην έρευνα, 

ρωτήθηκαν για θέματα που θα τους ενδιέφεραν περισσότερο για να διδάξουν στο 

νηπιαγωγείο. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς δήλωναν πως προτιμούσαν να έχουν για 
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επεξεργασία θέματα για το περιβάλλον και για οικολογικά προβλήματα. Αυτό, σύμφωνα με 

τους ίδιους, ήταν πιο εύκολο γιατί το ανέπτυξαν σε άλλα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και 

επίσης παρακολούθησαν αρκετές διδασκαλίες μ’ αυτά τα θέματα σε νηπιαγωγεία στο 

πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης. 

Αυτές οι σκέψεις των φοιτητών προβλημάτισαν την ερευνήτρια και τελικά την 

απομάκρυναν από το θεματικό άξονα «Άνθρωπος και Περιβάλλον», γιατί πολύ εύκολα οι 

φοιτητές θα ακολουθούσαν στερεότυπα μαθήματα και δραστηριότητες, που διδάχτηκαν σε 

άλλα μαθήματα στο πανεπιστήμιο ή που παρακολούθησαν σε νηπιαγωγεία στα πλαίσια της 

πρακτικής τους άσκησης. Στόχος της διδακτικής παρέμβασης, ήταν η μετάβαση των 

φοιτητών σε μια άλλη διαδικασία προβληματισμού και εξεύρεσης ιδεών που να τους 

εκφράζουν και να έχουν νόημα για τους ίδιους. Να αντιληφθούν επίσης πως ένα θέμα που 

αποφεύγουν γιατί το θεωρούν δύσκολο, μπορούν να το επεξεργαστούν δημιουργικά όταν 

έχουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν.  

Το θέμα που επιλέχθηκε ήταν «Ταυτότητες», ενότητα που δεν θεωρείται εύκολη 

από τους φοιτητές. Αποτελεί όμως βασικό θεματικό άξονα του Αναλυτικού Προγράμματος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης της Κύπρου και καλύπτει τους Τομείς Ανάπτυξης: Προσωπική 

και Κοινωνική Συνειδητοποίηση, Κοινωνικές Σπουδές, και Εικαστικές Τέχνες. Οι στόχοι 

του Αναλυτικού Προγράμματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, στο μάθημα Δραστηριότητες 

Προσχολικής Αγωγής, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η νέα διδακτική προσέγγιση, 

αντιμετωπίζονταν ως εκπαιδευτικές προτάσεις. Σύμφωνα και με τους Καμπεζά (2016) και 

Τσάφο (2014), η αξία του Αναλυτικού Προγράμματος έγκειται στους τρόπους με τους 

οποίους επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να είναι επινοητικοί, ώστε να το μετασχηματίζουν 

και να το προσαρμόζουν στην πραγματικότητα της σχολικής ζωής.  
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Το θεματικό άξονα «Ταυτότητες», όσες φορές η ερευνήτρια παρακολούθησε να το 

επεξεργάζονται φοιτητές σε νηπιαγωγεία δεν είχε καμία πρωτοτυπία. Ένας άλλος λόγος που 

ώθησε στην επιλογή του θεματικού άξονα «Ταυτότητες», ήταν και οι δημιουργίες πολλών 

καταξιωμένων καλλιτεχνών με αυτή τη βασική ιδέα. Έτσι οι φοιτητές θα γνώριζαν πώς 

επεξεργάζονται το θέμα τους/βασική ιδέα, αλλά και τις στρατηγικές που ακολουθούν 

καλλιτέχνες, για να καταλήξουν σε μια δημιουργία που να έχει βάθος και νόημα 

(meaningful art making).  

3.3 Πλαίσιο ερωτημάτων, διαδικασιών και ερευνητικών εργαλείων  

Σ’ αυτό το υποκεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας 

δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος Δραστηριότητες 

Προσχολικής Αγωγής με βάση τα ερωτήματα της έρευνας. Περιγράφεται επίσης η νέα 

διδακτική προσέγγιση η οποία περιλαμβάνει την παρουσίαση αλλά και εφαρμογή των 

σταδίων εικαστικής δημιουργίας (Walker, 2001). 

 Στον πίνακα που ακολουθεί 3.1, παρουσιάζονται τα ερωτήματα της έρευνας και 

συνοπτικά, η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την απάντηση τους καθώς και 

τα μέσα για τη συλλογή των δεδομένων. 

Πίνακας 3.1 Ερωτήματα, διαδικασίες και ερευνητικά εργαλεία 
 

Ερωτήματα 
Πορεία και διαδικασίες για 

απάντηση των ερωτημάτων 

Μέσα συλλογής δεδομένων για 

απάντηση των ερωτημάτων 

1ο Ερώτημα  

Πώς μπορούν οι 

στρατηγικές/στάδια 

εικαστικής δημιουργίας 

(Walker 2001), να 

εφαρμοστούν στο πλαίσιο 

εκπαίδευσης υποψήφιων 

νηπιαγωγών με στόχο το 

- Εφαρμογή των στρατηγικών/ 

σταδίων εικαστικής δημιουργίας 

στο διδακτικό σχεδιασμό της 

διδάσκουσας. 

- Παρουσίαση στο μάθημα των 

στρατηγικών/σταδίων εικαστικής 

δημιουργίας (Walker, 2001) 

- εφαρμογή των στρατηγικών από 

Τήρηση αναστοχαστικού 

ημερολογίου από την ερευνήτρια 

(σχεδιασμοί μαθήματων, 

προβληματισμοί, ιδεοθύελα, 

ανατροφοδότηση από ειδικούς). 
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Στο μάθημα Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής, οι φοιτητές γνώρισαν 

δημιουργικό* διδακτικό 

σχεδιασμό; 

 

*χαρακτηριστικά: χιούμορ, 

ευελιξία, πρωτοτυπία 

 

 

τους φοιτητές για εικαστική 

δημιουργία 

- παράλληλη εφαρμογή τους σε 

διδακτικό σχεδιασμό από τους 

φοιτητές 

- αναστοχασμός και αξιολόγηση 

της νέας διδακτικής προσέγγισης 

Αρχική ατομική ημιδομημένη 

συνέντευξή και σύγκριση της με 

την τελική συνέντευξη και το 

αναστοχαστικό ημερολόγιο (μετά 

τη διδακτική παρέμβαση) 

 

 

2ο Ερώτημα 

Πώς διαμορφώνονται οι 

αντιλήψεις των υποψήφιων 

νηπιαγωγών σχετικά με το 

δημιουργικό διδακτικό 

σχεδιασμό;   

 

 

- Αρχική περιγραφή αντιλήψεων 

των φοιτητών για τα 

χαρακτηριστικά της 

δημιουργικής διδασκαλίας. 

- Παροχή βιωματικής προσέγγισης 

των σταδίων εικαστικής 

δημιουργίας. 

- Επανεξέταση αντιλήψεων. 

Ατομική ημιδομημένη συνέντευξή 

στην αρχή και στο τέλος της 

διδακτικής παρέμβασης, ως προς το 

τι θεωρούν οι φοιτητές δημιουργικό 

μάθημα 

Αξιολόγηση διδακτικών 

σχεδιασμών και διδασκαλιών με 

βάση τους δείκτες/ρουμπρίκες 

αξιολόγησης  

3ο Ερώτημα 

Σε ποιο βαθμό οι φοιτητές 

νηπιαγωγοί κατόρθωσαν να 

εφαρμόσουν στοιχεία 

δημιουργικότητας -ευελιξία, 

χιούμορ, πρωτοτυπία- κατά το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή 

διδασκαλιών στο νηπιαγωγείο; 

 

Εξέταση και οικοδόμηση 

δραστηριοτήτων και διδακτικών 

σχεδιασμών καθ’ όλη την πορεία 

του μαθήματος με έμφαση τη 

δημιουργικότητα. 

Δείκτες – κριτήρια: ευελιξία, 

χιούμορ και πρωτοτυπία  

(σχεδιασμός και εφαρμογή 

δραστηριοτήτων –

μικροδιδασκαλίες στο 

πανεπιστήμιο και διδασκαλία σε 

σχολικό περιβάλλον). 

(σχεδιασμός δραστηριοτήτων και 

αναστοχασμός). 

 

- Συμμετοχική παρατήρηση και 

καταγραφή.  

- Αναστοχαστικό ημερολόγιο 

φοιτητών  

- Αξιολόγηση διδακτικών 

σχεδιασμών και διδασκαλιών με 

βάση τους δείκτες/ρουμπρίκες 

αξιολόγησης  

4ο Ερώτημα 

Ποια εμπόδια/δυσκολίες 

παρουσιάζουν οι φοιτητές 

νηπιαγωγοί κατά την 

εφαρμογή των στρατηγικών 

εικαστικής δημιουργίας με 

σκοπό το δημιουργικό 

διδακτικό σχεδιασμό; 

Καταγραφή προβλημάτων, 

δυσκολιών, εμποδίων και 

προκλήσεων στην προσπάθεια 

οικοδόμησης δημιουργικού 

διδακτικού σχεδιασμού. 

Εισηγήσεις για δημιουργική 

επίλυση προβλημάτων κατά τον 

σχεδιασμό και εφαρμογή 

μαθημάτων στο νηπιαγωγείο. 

- Αναστοχαστικό ημερολόγιο των 

φοιτητών και της ερευνήτριας. 

- Συμμετοχική παρατήρηση. 

- Αξιολόγηση ερευνήτριας κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας. 

Κώδικες: 

Αε Αναστοχαστικό ερευνήτριας 

Αφ Αναστοχαστικό φοιτητή 

Σ συνέντευξη 
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βιωματικά, την εικαστική πορεία που ακολουθούν καταξιωμένοι καλλιτέχνες μέχρι να 

φτάσουν σε τελική δημιουργία. Γνώρισαν την εξατομίκευση μιας βασικής ιδέας και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν καλλιτέχνες μέχρι να καταλήξουν σε πρακτική εφαρμογή 

της (Walker, 2001). Στη συνέχεια ακολούθησαν αυτή τη στρατηγική και αυτό τον τρόπο 

σκέψης, αρχικά σε δικές τους εικαστικές δημιουργίες και έπειτα σε δικούς τους διδακτικούς 

σχεδιασμούς και δραστηριότητες. Πολλές από τις δραστηριότητες και τους σχεδιασμούς, 

τους παρουσίαζαν υπό μορφή μικροδιδασκαλίας στην αίθουσα του πανεπιστημίου και 

αργότερα σε τάξη νηπιαγωγείου. Μπήκαν δηλαδή οι φοιτητές στη διαδικασία σύνδεσης 

προηγούμενων εμπειριών τους και στη σύλληψη δημιουργικών ιδεών για να επεξεργαστούν 

ένα θέμα με τρόπο που να απευθύνεται σε παιδιά νηπιαγωγείου. 

Η προετοιμασία μαθημάτων ακολουθώντας τα στάδια εικαστικής δημιουργίας ήταν 

πρό(σ)κληση για τους φοιτητές, αλλά και για τη διδάσκουσα και διέγειρε την επιθυμία όλων 

να εργαστούν μ’ αυτή τη νέα προσέγγιση. Αυτή η διαδικασία ήταν πολύ σημαντική γιατί 

σύμφωνα με την Freedman (2015), η δημιουργικότητα βασίζεται κυρίως στην επιθυμία. 

Με βάση το πρώτο ερώτημα της έρευνας πηγάζει και ο πρώτος στόχος της έρευνας: 

Πώς μπορούν να εκπαιδευτούν οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί, αξιοποιώντας την πορεία 

εικαστικής δημιουργίας, για ανάπτυξη της δημιουργικότητας τους, σ’ ότι αφορά την 

οικοδόμηση της διδασκαλίας τους. Ο Beghetto (2017) τονίζει πως αν θέλουμε οι φοιτητές 

μας να παίρνουν ρίσκα και να ανταποκρίνονται δημιουργικά σε καταστάσεις που θα τους 

παρουσιάζονται θα πρέπει εμείς να είμαστε το παράδειγμα. Αυτό, όπως αναφέρει, δεν 

απαιτεί ριζικές αλλαγές στις υπάρχουσες διδακτικές μας πρακτικές ούτε και περισσότερο 

χρόνο απ’ αυτό που έχουμε στη διάθεσή μας. Αντίθετα, απαιτεί τη χρήση του χρόνου μας 

λίγο διαφορετικά, κάνοντας κάποιες μικρές προσαρμογές στον τρόπο προσέγγισης της 



 

120 

 

διδασκαλίας μας. Αυτός ήταν και ο βασικός στόχος του μαθήματος και ταυτόχρονα η 

πρόκληση για την ερευνήτρια.  

Τα χαρακτηριστικά ενός δημιουργικού μαθήματος με χιούμορ, πρωτοτυπία και 

ευελιξία, όπως ορίζονται στην έρευνα, έγινε προσπάθεια να εφαρμόζονται καθ’ όλη τη 

διάρκεια του τετράμηνου, στα πλαίσια του μαθήματος Δραστηριότητες Προσχολικής 

Αγωγής και από τη διδάσκουσα. Οι φοιτητές ενεπλάκησαν βιωματικά σε δραστηριότητες 

με βάση τα στάδια εικαστικής δημιουργίας (Walker, 2001). Τα μαθήματα και οι 

δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα διδασκαλίας είχαν ως βασικό στόχο 

τη δημιουργία ενός προκλητικού περιβάλλοντος για λύση οποιουδήποτε προβλήματος, που 

θα έδινε κίνητρα στους φοιτητές και θα τους ωθούσε να εμπλακούν σε έρευνα και σε 

διαδικασία δημιουργικής επίλυσης του. Οι φοιτητές ενθαρρύνονταν να ρισκάρουν και να 

δοκιμάζουν νέες λύσεις χωρίς να φοβούνται. Όπως επισημαίνουν και οι Levenson και Hicks 

(2015), όταν ο εκπαιδευτικός εμπλέκει τους μαθητές του σε ερευνητικές διαδικασίες τους 

βοηθά να βιώσουν βαθύτερες σκέψεις.  

Οι φοιτητές ακολούθησαν τα στάδια εικαστικής δημιουργίας σε δικές τους 

εικαστικές δημιουργίες. Παράλληλα όμως προσπαθούσαν να μεταφέρουν αυτή τη 

διαδικασία εμπλοκής σε βαθύτερα επίπεδα σκέψης, σε δραστηριότητες και σε διδακτικούς 

σχεδιασμούς που θα απευθύνονταν σε παιδιά νηπιαγωγείου. Στο τέλος του τετράμηνου οι 

φοιτητές εφάρμοσαν διδακτικούς σχεδιασμούς, ακολουθώντας τη νέα προσέγγιση, σε 

αίθουσα διδασκαλίας ενός νηπιαγωγείου. Οι φοιτητές δίδαξαν μαθήματα γλώσσας 

(συζήτηση, αναδυόμενο γραμματισμό, παραμύθι), σε μια προδημοτική τάξη ακολουθώντας 

τον προγραμματισμό και τους δείκτες επιτυχίας που είχε θέσει το νηπιαγωγείο στο οποίο 

φιλοξενήθηκαν. Συγκεκριμένα τους δόθηκε από το θεματικό άξονα «ταυτότητες», η 



 

121 

 

ενότητα «οικογένεια» και οι φοιτητές διδάξαν σε θέματα που πήγαζαν απ’ αυτή, 

ακολουθώντας στους διδακτικούς σχεδιασμούς τις στρατηγικές εικαστικής δημιουργίας. 

Κάθε μέρα δίδασκαν δυο φοιτητές στην ίδια τάξη του νηπιαγωγείου και αυτό βοήθησε στον 

περιορισμό των ανεξάρτητων μεταβλητών, αφού όλοι είχαν την ίδια ομάδα παιδιών με τις 

ίδιες ικανότητες για να διδάξουν. 

Στον πίνακα 3.2, που ακολουθεί, φαίνονται όλα τα τρίωρα μαθήματα τα οποία 

πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος «Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής». 

Σε αυτόν περιγράφονται σε συντομία, μερικές από τις δραστηριότητες που 

πραγματοποιήθηκαν σε κάθε συνάντηση, το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος, οι στόχοι, 

οι δραστηριότητες, καθώς και τα στοιχεία δημιουργικής διαδικασίας που παρατηρούνταν 

και καταγράφονταν στις δράσεις των φοιτητών.  

Πίνακας 3.2 Ενδεικτικές Δραστηριότητες μαθήματος «Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής» 

Διδακτικός Σχεδιασμός Μαθήματος: «Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής» 

Από τον τομέα ανάπτυξης του Αναλυτικού Προγράμματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Κύπρου, Προσωπική 

και Κοινωνική Συνειδητοποίηση, επιλέγει το θέμα «ταυτότητες». Θέμα που έτυχε επεξεργασίας καθ’ όλη τη 

διάρκεια του τετράμηνου.  

Στόχος της διδάσκουσας καθ’ όλη τη διάρκεια του τετράμηνου, ήταν να είναι η ίδια δημιουργικό άτομο εν δράσει. 

Περιεχόμενο 1ου 

μαθήματος 
Στόχοι Δραστηριότητες 

Στοιχεία δημιουργικής 

διαδικασίας 

Α. Φάκελος 

επιτευγμάτων/ portfolio 

και τα πλεονεκτήματα 

του-Αυθεντική 

αξιολόγηση 

Β. Εισαγωγή 

μαθήματος (αφόρμηση): 

Φάκελος στο πάτωμα 

μέσα στον οποίο 

Κινητοποίηση του 

ενδιαφέροντος των 

φοιτητών για το 

μάθημα 

 

Αρχικός έλεγχος 

ευελιξίας και 

πρωτοτυπίας των 

φοιτητών. 

1η - Δημιουργία ατομικού 

φακέλου 

Να δημιουργήσετε ατομικό 

φάκελο με ανακυκλώσιμα και 

άλλα υλικά, στον οποίο θα 

τοποθετείτε οτιδήποτε 

επιλέξετε. (ο φάκελος θα 

τελειοποιηθεί στον ελεύθερο 

τους χρόνο). 

- Πώς θα αξιοποιήσουν τα 

υλικά για να 

δημιουργήσουν τον 

ατομικό τους φάκελο; 

- Πρωτοτυπία ως προς: 

- Τον τρόπο που θα 

ανοιγοκλείνει ο φάκελος 

- Τη λειτουργικότητα του 

(εύχρηστος) 
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βρισκόταν το βιογραφικό 

σημείωμα μιας αγελάδας, 

της Σοφίας, από το 

παραμύθι «Σοφία η 

αγελαδίτσα 

τραγουδίστρια» του 

Geoffroy de Pennart. 

Χιούμορ στο 

μάθημα και 

δημιουργία 

προσμονής και 

περιέργειας, για το 

τι θα ακολουθήσει 

2η  - Παρουσίαση του 

φακέλου και του τρόπου 

σκέψης τους στην 

ολομέλεια.(Τι λέει ο φάκελος 

γι’ αυτούς) 

Αυτή η δραστηριότητα θα 

είναι η εισαγωγή για 

συζήτηση για την αξία του 

ατομικού φακέλου στο 

νηπιαγωγείο. 

- Τη διακόσμησή του ( την 

χρήση των υλικών) 

- Γενικά, ξέφυγαν από 

συνηθισμένα πρότυπα 

φακέλων; 

Περιεχόμενο 2ου 

μαθήματος 
Στόχοι Δραστηριότητες 

Στοιχεία δημιουργικής            

διαδικασίας 

Α. Παρουσίαση 

σταδίων εικαστικής 

δημιουργίας  

1ο  Στάδιο: Ανάπτυξη 

και εξατομίκευση 

βασικής ιδέας 

Β. Συζήτηση θέματος 

από το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα 

Προσχολικής 

Εκπαίδευσης της 

Κύπρου-Τομέας 

ανάπτυξης: Προσωπική 

και Κοινωνική 

Συνειδητοποίηση. 

«Ταυτότητα» 

Γ. Αφήγηση του 

παραμυθιού «Σοφία η 

αγελαδίτσα 

τραγουδίστρια» του 

Geoffroy de Pennart, στο 

οποίο παρουσιάζεται η 

ταυτότητα της 

Αρχικός έλεγχος 

ευελιξίας και 

πρωτοτυπίας  

 

Ευαισθητοποίηση 

των φοιτητών για 

τα βιώματα τους 

τα οποία μπορούν 

να 

χρησιμοποιηθούν 

ως σημαντική 

πηγή για 

δημιουργία. 

(στρατηγική που 

ακολουθείται στην 

εικαστική 

δημιουργία).  

 

Θέμα: Με πόσους 

διαφορετικούς τρόπους 

μπορώ να παρουσιάσω την 

ταυτότητα μου; 

Δημιουργία βιογραφικού 

 

  

1η  

- Να δημιουργήσετε το δικό 

τους βιογραφικό μ’ έναν 

πρωτότυπο τρόπο 

- Να παρουσιάσετε τη 

δημιουργία σας στην 

ολομέλεια περιγράφοντας 

τον τρόπο σκέψης σας. 

2η  

- Τεχνική ιδεοθύελλας 

- Σε χρόνο 10΄να σκεφτείτε 

και να καταγράψετε όσες 

πιο πολλές 

δραστηριότητες, οι οποίες 

θα μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν στο 

νηπιαγωγείο με το 

θεματικό άξονα 

- Μπόρεσε να δώσει πολλές 

λύσεις για το ίδιο 

πρόβλημα/δραστηριότητα; 

- Μπόρεσε να μεταβεί 

εύκολα από τη μία 

δραστηριότητα στην άλλη 

χωρίς να ζητά πολλές 

διευκρινήσεις από τη 

διδάσκουσα; 

- Μπόρεσε να συνδυάσει 

ιδέες για την επίτευξη ενός 

στόχου; 

- Πόσο διαφορετική είναι η 

παρουσίαση της 

ταυτότητας του σε σχέση  

με την υπόλοιπη ομάδα; 

- Οι ίδιοι οι φοιτητές 

αξιολογούν την πιο 

πρωτότυπη παρουσίαση 

ταυτότητας με βάση τις 

ρούμπρικες. 

- Έχει ασυνήθιστες ιδέες για 

παρουσίαση της 

ταυτότητας του 

- Έχει πολλές και 
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πρωταγωνίστριας. 

 

«ταυτότητες». ( Σε  

διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα του 

αναλυτικού 

προγράμματος) 

διαφορετικές ιδέες για 

προσέγγιση ενός θέματος 

στο νηπιαγωγείο 

 Περιεχόμενο 3ου 

μαθήματος  
Στόχοι Δραστηριότητες 

Στοιχεία δημιουργικής            

διαδικασίας 

Α. Παρουσίαση 

σταδίων εικαστικής 

δημιουργίας  

1ο Στάδιο: Ανάπτυξη 

και εξατομίκευση 

βασικής ιδέας 

Παρουσίαση 

δημιουργιών 

καταξιωμένων 

καλλιτεχνών οι οποίοι 

είχαν ως θέμα και βασική 

ιδέα στην δουλειά τους 

την «Ταυτότητα». 

Οι καλλιτέχνες που 

παρουσιάστηκαν ήταν: η 

σύγχρονη φωτογράφος 

Cindy Sherman, οι 

ζωγράφοι Sandy 

Skoglud, Chuck Close 

και Βαν Γκογκ . 

Β. Σύνδεση ενός 

θέματος με τα 

ενδιαφέροντα του 

καθενός και η σημασία 

αυτής της προσέγγισης 

Να γνωρίσουν τις 

φάσεις που 

ακολουθούν οι 

καλλιτέχνες μέχρι 

να φτάσουν στη 

τελική τους 

δημιουργία 

 

Να αντιληφθούν 

το σημαντικό ρόλο 

που διαδραματίζει 

το προσωπικό 

ενδιαφέρον του 

δημιουργού, για το 

θέμα ή τη βασική 

ιδέα, το οποίο 

κατευθύνει και τις 

επιλογές του. 

 

 

Θέμα: Με πόσους 

διαφορετικούς τρόπους 

μπορώ να παρουσιάσω την 

ταυτότητα μου; 

 

1η  

Να επιλέξετε ένα αντικείμενο 

το οποίο θα μπορούσατε να 

χρησιμοποιήσετε ως 

αυτοπροσωπογραφία.  

-Παρουσιάστε τον τρόπο 

σκέψης σας στην ολομέλεια 

2η  

Αφού χωριστείτε σε ομάδες 

των τριών ατόμων, να 

σκεφτείτε δραστηριότητες με 

βάση το θεματικό άξονα 

«Ταυτότητες», που θα είναι 

μεν ενδιαφέρουσες για σας, 

αλλά που θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας σε 

μαθήματα γλώσσας 

3η   

Να γράψετε διδακτικό 

σχεδιασμό με θέμα που να 

πηγάζει από το θεματικό 

άξονα «ταυτότητες» 

 

Κατάφεραν να 

μετασχηματίσουν αντικείμενα 

και υλικά ανάλογα με το 

σενάριο ή τη δραστηριότητα 

που παρουσίασαν;  

Οι φοιτητές κατάφεραν να 

δημιουργήσουν νοερές 

εικόνες και να τις 

μετατρέψουν σε 

δραστηριότητες; 

 

 

 

 

Οικοδόμησαν διδακτικούς 

σχεδιασμούς με ορθή δομή 

και πρωτότυπες 

δραστηριότητες; 

  

(αξιολόγηση διδακτικών 

σχεδιασμών με βάση τους 

δείκτες αξιολόγησης) 
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Περιεχόμενο 4ου 

μαθήματος  
Στόχοι Δραστηριότητες 

Στοιχεία δημιουργικής            

διαδικασίας 

Α. Παρουσίαση 

σταδίων εικαστικής 

δημιουργίας  

2ο  Στάδιο: Οικοδόμηση 

γνωσιολογικού 

υπόβαθρου για 

δημιουργία  

Η σημασία του 

γνωσιολογικού 

υπόβαθρου στη 

διδασκαλία 

Ο εκπαιδευτικός πρέπει 

πρώτα να κτίζει το δικό 

του γνωσιολογικό 

υπόβαθρο στο θέμα και 

μετά να αποφασίζει τι 

από όλα όσα έμαθε θα 

παρουσιάσει στα παιδιά.  

Β. Το εποπτικό υλικό 

στη διδασκαλία 

Γ. Το χιούμορ στην 

εκπαίδευση 

 

 

Να εργαστούν 

ομαδικά για 

δημιουργία 

ιστογράμματος  

 

Να μελετήσουν 

ατομικά για θέμα 

που τους 

ενδιαφέρει από το 

θεματικό άξονα 

ταυτότητες. 

 

 Να βρουν 

προσωπικές 

συνδέσεις με το 

θέμα (τι απ’ όλα 

όσα μελέτησαν 

τους ενδιαφέρει 

περισσότερο)  

 

Να αντιληφθούν 

πως δεν προκαλεί 

το ενδιαφέρον των 

παιδιών μόνο το 

περίτεχνο 

εποπτικό υλικό.  

 

-Να αντιληφθούν 

την αξία της 

δημιουργικότητας 

και πρωτοτυπίας 

στην αίθουσα 

διδασκαλίας αλλά 

και στη ζωή μας  

 

1η  

Ομαδική δραστηριότητα:  

Επιλέξετε πτυχές του 

θεματικού άξονα 

«ταυτότητες» 

- Δημιουργείστε 

ιστόγραμμα με τα θέματα 

- Παρουσιάστε το στην 

ολομέλεια 

 

2η  

Από τα θέματα του 

ιστογράμματος το κάθε μέλος 

της ομάδας να επιλέξει ένα 

θέμα που το ενδιαφέρει 

περισσότερο και να αναφέρει 

πώς μπορεί να το αναπτύξει 

στο νηπιαγωγείο 

 

Εργασία για το επόμενο 

μάθημα: 

Να μελετήστε για το θέμα 

που έχετε επιλέξει από την 

ενότητα «ταυτότητες». Με 

βάση τις γνώσεις που θα 

αποκτήσετε για το θέμα που 

επιλέξατε να θέσετε δυο 

ειδικούς στόχους και 

ανάλογες δραστηριότητες τις  

οποίες θα 

πραγματοποιούσατε σε τάξη 

με προ νήπια (3χρόνα). Αυτές 

τις δραστηριότητες θα τις 

παρουσιάσετε στην τάξη υπό 

μορφή μικροδιδασκαλίας 

Έκφραση πολλών ιδεών για 

το ίδιο θέμα αλλά και 

αναδόμηση ιδεών 

Ευελιξία προσαρμογής των 

διαφόρων ιδεών σε 

δραστηριότητες 

Τροποποίηση 

δραστηριοτήτων με βάση τη 

φαντασία 

 

 

 

Χρήση του εποπτικού υλικού 

με πολλούς και διαφορετικούς 

τρόπους 

Στην παρουσίαση 

δραστηριότητας με έμφαση 

στο χιούμορ: 

- Κατάφεραν να 

δημιουργήσουν ευχάριστη 

ατμόσφαιρα στην αίθουσα 

διδασκαλίας; 

- δημιούργησαν 

χιουμοριστικούς 

διαλόγους; 

- Εκμετάλλευση του 

απρόβλεπτου και σύνδεση 

του μέσω του χιούμορ με 

το μάθημα 
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στην 5η συνάντηση με το 

ανάλογο εποπτικό υλικό.   

3η 

 Με βάση το θέμα που 

επιλέξατε να σκεφτείτε μια 

δραστηριότητα 

δίνοντας έμφαση στο χιούμορ 

-Να την παρουσιάσετε στους 

συμφοιτητές σας  

 

Σκόπιμα εμπνευσμένο 

χιούμορ για επεξεργασία του 

μαθήματος και όχι άσχετο 

 

- Δόμηση δραστηριοτήτων 

με παιχνιδιάρικη 

προσέγγιση 

Περιεχόμενο 5ου 

μαθήματος  
Στόχοι Δραστηριότητες 

Στοιχεία δημιουργικής            

διαδικασίας 

Α. Παρουσίαση 

σταδίων εικαστικής 

δημιουργίας 

3ο Στάδιο: 

- Λύση προβλήματος 

- Οριοθέτηση θέματος 

 

Β. Η σημασία της 

οριοθέτησης στη 

διδασκαλία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σε κάθε διδακτικό 

σχεδιασμό πρέπει 

να δίνεται έμφαση 

στη δημιουργία 

νοήματος και όχι 

στην απλή 

παραγωγή 

προϊόντος 

Οι φοιτητές να 

κάνουν 

ουσιαστικές 

επιλογές 

οριοθετώντας το 

θέμα τους. Αυτό 

στη συνέχεια, θα 

βοηθήσει έτσι που 

οι διδακτικοί τους 

σχεδιασμοί να 

αντηχούν την 

ατομική τους 

φωνή 

 

 

Να αντιληφθούν 

πόσο σημαντική 

1η  

Καταγράψετε συγκεκριμένα 

προβλήματα που 

αντιμετωπίζετε όταν  πρέπει 

να ετοιμάσετε το διδακτικό 

σας σχεδιασμό, αλλά και 

προβλήματα που 

αντιμετωπίζετε στις 

διδασκαλίες σας. 

Συζήτηση στην ολομέλεια. 

2η  

Βρέστε «λύσεις» για κάθε 

πρόβλημα που καταγράψατε 

που να έχει όμως πάντα 

σχέση με το θέμα σας 

3η  

Σκεφτείτε πώς βοηθά τους 

καλλιτέχνες η οριοθέτηση της 

βασικής ιδέας που την έχουν 

ως βάση για δημιουργία.  

4η  

Σας βοήθησε η οριοθέτηση 

του θέματος που επιλέξατε 

από το θεματικό άξονα 

«ταυτότητες»; Πώς; 

Ικανότητα να σκέφτεται με 

εικόνες. (Χρειάζεται να 

αντιληφθεί κανείς τις νοητικές 

εικόνες πριν περάσει στο 

στάδιο του λεκτικού 

σχηματισμού των εννοιών 

που βρήκε) 

Μπορεί να δημιουργήσει 

μοναδικές και 

λογικές/πραγματοποιήσιμες 

λύσεις για κάθε πρόβλημα  

Προσαρμόζει δραστηριότητες 

ανάλογα με την ηλικία που 

απευθύνεται - (ευελιξία) 

 

Έχει ασυνήθιστες ιδέες για το 

θέμα που επεξεργάζεται  

 

 

Κατά την εκτέλεση μιας 

δραστηριότητας μπορεί 

εύκολα να επεξεργαστεί το 
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είναι η οριοθέτηση 

κάθε θέματος στο 

διδακτικό 

σχεδιασμό και στη 

διδασκαλία 

 

 

καταγράψετε και 

παρουσιάστε τις απόψεις σας. 

5η  

Παρουσίαση δραστηριοτήτων 

για τρίχρονα υπό μορφή 

μικροδιδασκαλίας με όλα τα 

εποπτικά υλικά που θα 

χρειαστούν (εργασία που 

τέθηκε από την προηγούμενη 

βδομάδα) 

θέμα και να καταλήξει σε 

εναλλακτικές λύσεις 

Χρησιμοποιεί το εποπτικό 

υλικό με πολλούς και 

διαφορετικούς τρόπους 

 

Περιεχόμενο 6ου 

μαθήματος 
Στόχοι Δραστηριότητες 

Στοιχεία δημιουργικής            

διαδικασίας 

Α. Παρουσίαση 

σταδίων εικαστικής 

δημιουργίας 3ο Στάδιο: 

Λύση προβλήματος-

Οριοθέτηση θέματος 

(Β΄ μέρος) 

Β. Η σημασία της 

οριοθέτησης στη 

διδασκαλία 

Γ. Παρουσίαση 

δειγματικού μαθήματος 

συναισθηματικής 

ενδυνάμωσης με θέμα: 

χαρά λύπη 

- Επεξεργασία 

παραμυθιού «το κρυφτό 

της χαράς» της 

Μαριλένας Καβαδά, από 

τη διδάσκουσα μέσω 

δημιουργικών 

δραστηριοτήτων 

οριοθετώντας το στο 

θέμα 

Να γράφουν 

ειδικούς στόχους 

για συγκεκριμένες 

δραστηριότητες  

 

Να σκέφτονται 

δραστηριότητες 

αξιολόγησης όταν 

έχουν ημιτελής 

διδακτικούς 

σχεδιασμούς 

 

1η  

Να εντοπίζουν την 

οριοθέτηση σε διδακτικούς 

σχεδιασμούς (οι 

δραστηριότητες ξεφεύγουν 

από το θέμα;). Συζήτηση. 

 

2η  

Με βάση την επεξεργασία 

του παραμυθιού που 

παρακολουθήσατε να 

σκεφτείτε μια δραστηριότητα 

αξιολόγησης 

 

  

 

 

 

Έχει την ικανότητα εξέτασης, 

μέσα από μια μεγάλη γκάμα 

προσεγγίσεων, κάποιο 

πρόβλημα, χωρίς να ξεφεύγει 

από τους κύριους στόχους του  

Έχει πολλές και διαφορετικές 

ιδέες για προσέγγιση ενός 

θέματος 
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Περιεχόμενο 7ου 

μαθήματος  
Στόχοι Δραστηριότητες 

Στοιχεία δημιουργικής            

διαδικασίας 

Αξιολόγηση -Αυθεντική 

αξιολόγηση 

 

Β.Μουσειακή Αγωγή 

στο νηπιαγωγείο : 

- Στόχοι μουσειακής 

αγωγής 

- Φάσεις προγράμματος  

   μουσειακής αγωγής 

 

Γ. Γνωριμία με το 

μουσείο παραμυθιού 

μέσω φωτογραφιών 

πριν την επίσκεψη 

 

Να αντιληφθούν 

την αξία της 

αυθεντικής 

αξιολόγησης του 

ατόμου 

 

Να τροποποιούν 

δραστηριότητες 

από το μάθημα 

συναισθηματικής 

ενδυνάμωσης, 

δίνοντας έμφαση 

στο χιούμορ. 

 

Να προσαρμόζουν 

δραστηριότητες 

λαμβάνοντας 

υπόψη το θέμα 

αλλά και το χώρο 

διεξαγωγής τους 

 

1η   

Ερώτημα: Τι λαμβάνω 

υπόψη για την αξιολόγηση 

ενός μαθήματος; 

2η 

Με βάση την επεξεργασία 

του παραμυθιού «το κρυφτό 

της χαράς», που 

πραγματοποιήθηκε στην 6η 

συνάντηση, να σκεφτούν 

πρωτότυπες δραστηριότητες 

αξιολόγησης.  

Στόχος: οι δραστηριότητες να 

δίνουν έμφαση στο χιούμορ  

3η 

Να σκεφτείτε 

δραστηριότητες, με βάση το 

παραμύθι «το κρυφτό της 

χαράς», ή και άλλες, που 

μπορούν να 

πραγματοποιηθούν στο χώρο 

του μουσείου παραμυθιού  

Έχει την ικανότητα 

προσαρμογής 

δραστηριοτήτων ανάλογα με 

τις ανάγκες του μαθήματος 

(Ικανότητα ανάλυσης και 

σύνθεσης) 

Έχει την ικανότητα 

συνδυασμού διαφόρων ιδεών 

για τροποποίηση 

δραστηριοτήτων 

• Ι   

Έχει την ικανότητα να 

κατανοεί  µακρινές και 

φαινομενικά ασύνδετες 

σχέσεις και να συνενώνει 

διαφορετικά πεδία δράσης 

Περιεχόμενο 8ου 

μαθήματος 
Στόχοι Δραστηριότητες 

Στοιχεία δημιουργικής            

διαδικασίας 

Επίσκεψη στο μουσείο 

παραμυθιού και 

συμμετοχή των 

φοιτητών σε 

δημιουργικές 

δραστηριότητες στο 

χώρο του μουσείου.  

  

 

 

 

Να εμπλουτίσουν 

το γνωσιολογικό 

υπόβαθρο τους με 

δημιουργικές 

δραστηριότητες 

τροποποιώντας τις, 

έτσι που μπορούν 

να εφαρμοστούν 

εκτός της 

αίθουσας 

διδασκαλίας  

Συμμετοχή σε σενάρια 

κοινωνικοδραματικού 

παιχνιδιού όπου θα 

δημιουργήσουν και θα 

δοκιμάσουν ποικίλους ρόλους 

και ιδέες σεναρίων 

 

 

Εφαρμογή των ιδεών τους για 

επεξεργασία θέματος από τον 

θεματικό άξονα 

•  

• (  

 

Έχει την ικανότητα χρήσης 

αντικειμένων με διάφορους 

τρόπους (π.χ. ένας πλαστικός 

σωλήνας μπορεί να γίνει 

τούνελ, γέφυρα που μπαίνεις 

άνθρωπος και βγαίνεις πουλί 

κ.π.ά.)  
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Να 

επεξεργάζονται τις 

ιδέες των μελών 

της ομάδας, αλλά 

και των δικών τους 

«Ταυτότητες» στο χώρο του 

μουσείου 

 

Περιεχόμενο 9ου 

μαθήματος  
Στόχοι Δραστηριότητες 

Στοιχεία δημιουργικής            

διαδικασίας 

Α. Αναστοχασμός 

μαθήματος 

Β. Εικαστική 

δημιουργία και 

διδακτικός σχεδιασμός  

 

Γ.  Δημιουργικότητα 

στην αίθουσα 

διδασκαλίας (Ξανθάκου, 

2011  Lin, 2011 Duffy, 

2003). 

 

 

 

Παραλληλισμός 

στρατηγικών 

εικαστικής 

δημιουργίας με 

διδακτικό 

σχεδιασμό 

  

Να οικοδομούν το 

διδακτικό τους 

σχεδιασμό με 

βάση τις 

στρατηγικές 

εικαστικής 

δημιουργίας 

Να συμπληρώνουν 

ημιτελή διδακτικό 

σχεδιασμό με 

δεδομένη την 

έμφαση  που 

πρέπει να δώσουν 

σ’ αυτόν (π.χ. 

χιούμορ) 

 

Να αντιληφθούν 

την αξία της 

δημιουργικότητας 

και πρωτοτυπίας 

στην αίθουσα 

διδασκαλίας αλλά 

και στη ζωή μας 

1η   

Να παρουσιάσουν 

αναστοχασμούς τους στην 

ολομέλεια 

2η  

Εργασία σε ομάδες 

Προβληματισμός των 

φοιτητών: 

Θα μπορούσαν τα στάδια 

εικαστικής δημιουργίας να 

βοηθήσουν τους 

νηπιαγωγούς; Πού; Πώς; 

-Σκεφτείτε τα στάδια 

εικαστικής δημιουργίας σε 

σχέση με το διδακτικό 

σχεδιασμό. Μπορούμε να τα 

ακολουθήσουμε  όταν 

οικοδομούμε διδακτικούς 

σχεδιασμούς; 

 2η  

Πότε ένας διδακτικός 

σχεδιασμός είναι 

δημιουργικός; 

 

 

 

 

 

 

 

•  

•  

•  

 

Έχει την ικανότητα να 

σχεδιάζει με το δικό του 

προσωπικό στυλ μια 

διδασκαλία και επομένως να 

ασκεί τον δικό του τρόπο 

αξιολόγησης ή αυτοκριτικής  

 

 

 

 

Μπορεί εύκολα να 

παρακολουθήσει και να 

διορθώσει τις δράσεις του με 

βάση τα αποτελέσματα 

Μπορεί να τροποποιήσει 

δραστηριότητες με βάση τη 

φαντασία 
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Περιεχόμενο 10ου 

μαθήματος  
Στόχοι Δραστηριότητες 

Στοιχεία δημιουργικής            

διαδικασίας 

Α. Εικαστική 

δημιουργία και 

διδακτικός σχεδιασμός  

Β. Δημιουργικός 

διδακτικός σχεδιασμός 

 

 

Να καταγράφουν 

τη δομή του 

διδακτικού 

σχεδιασμού τους 

με βάση τα στάδια 

εικαστικής 

δημιουργίας 

 

Να διορθώνουν 

λανθασμένους 

διδακτικούς 

σχεδιασμούς 

1η  

Από το θέμα που επιλέξατε 

από την ενότητα ταυτότητα 

να ετοιμάσετε διδακτικό 

σχεδιασμό για γλωσσική 

αγωγή. Το μάθημα θα 

απευθύνεται σε παιδιά 

προδημοτικής και πρέπει να 

δοθεί έμφαση στην 

πρωτοτυπία και το χιούμορ 

Να ακολουθήσετε τις 

στρατηγικές εικαστικής 

δημιουργίας και να 

δικαιολογήσετε τη κάθε 

απόφαση σας (Τι θα διδάξω; 

Γιατί; Πώς;) 

2η  

Να εντοπίσουν  λάθη σε 

διδακτικούς σχεδιασμούς και 

να τα διορθώνουν 

-Συζήτηση στην ολομέλεια 

3η 

 Με βάση τον άξονα 

«ταυτότητες» να 

συμπληρώσετε το διδακτικό 

σχεδιασμό με θέμα: «το σώμα 

μου». Έμφαση θα πρέπει να 

δοθεί στο χιούμορ και την 

πρωτοτυπία. (δραστηριότητα 

σε δυάδες) 

Παρουσίαση στην ολομέλεια. 

Συζήτηση, αναστοχασμός και 

αξιολόγηση από την 

ολομέλεια της τάξης. 

Έχει την ικανότητα να 

κατανοεί  µακρινές και 

φαινομενικά ασύνδετες 

σχέσεις και να τις συνενώνει 

σε διαφορετικά πεδία δράσης 

Μπορεί να δομεί 

δραστηριότητες με 

παιχνιδιάρικη προσέγγιση 

 Παρουσιάζει σκόπιμα 

εμπνευσμένο χιούμορ για 

επεξεργασία του μαθήματος 

και όχι άσχετο 

Μπορεί να συνδυάζει ιδέες 

για την επίτευξη ενός στόχου 

 

 

Αξιολόγηση από τους 

φοιτητές του πιο πρωτότυπου 

διδακτικού σχεδιασμού με 

θέμα: «το σώμα μου» (από 5-

0) 
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Περιεχόμενο 11ου 

μαθήματος 
Στόχοι Δραστηριότητες 

Στοιχεία δημιουργικής            

διαδικασίας 

Α. Συζήτηση για το 

θεματικό άξονα που 

δόθηκε από το 

νηπιαγωγείο στο οποίο 

θα πραγματοποιηθεί η 

εφαρμογή της νέας 

προσέγγισης 

(Ταυτότητες -

«οικογένεια») 

Β. Δημιουργικός 

διδακτικός σχεδιασμός 

Να προσαρμόζουν 

το διδακτικό τους 

σχεδιασμό για 

συγκεκριμένη 

ομάδα παιδιών 

 

Να επιλέγουν 

πρωτότυπες 

δραστηριότητες 

που να 

εξυπηρετούν το 

θέμα  

Να επιλέξετε το θέμα που 

σας ενδιαφέρει από το 

θεματικό άξονα «οικογένεια» 

και να καταγράψετε 

δραστηριότητες που μπορείτε 

να εφαρμόσετε σε 

προδημοτική τάξη 

Εργασία: 

Να μελετήσετε, για απόκτηση 

γνωσιολογικού υπόβαθρου, 

το θέμα που επιλέξατε για να 

διδάξετε, από το θεματικό 

άξονα: «οικογένεια»  

 

Έχει την ικανότητα να 

προσαρμόζει το μάθημα 

ανάλογα με την ομάδα των 

παιδιών που θα απευθυνθεί 

 

Ικανότητα προσαρμογής 

δραστηριοτήτων λαμβάνοντας 

υπόψη τα διάφορα επίπεδα 

σκέψης των παιδιών 

 

Περιεχόμενο 12ου 

μαθήματος 
Στόχοι Δραστηριότητες 

Στοιχεία δημιουργικής            

διδασκαλίας 

Εφαρμογή της νέας 

προσέγγισης σε 

προδημοτική τάξη 

νηπιαγωγείου  

Να οικοδομούν 

δημιουργικούς 

διδακτικούς 

σχεδιασμούς  

- Να πραγματοποιήσουν μια 

δημιουργική διδασκαλία 

ακολουθώντας τα στάδια 

εικαστικής δημιουργίας  

 

- Να προσαρμόζουν τις 

διδασκαλίες τους στις 

ανάγκες των παιδιών που 

θα έχουν μπροστά τους 

Η αξιολόγηση του διδακτικού 

σχεδιασμού και της 

διδασκαλίας των φοιτητών 

έγιναν με βάση του δείκτες 

αξιολόγησης όπως 

παρουσιάζονται στους 

πίνακες 3.3 και 3. 4.  

•  

 

3.4 Μέθοδοι και μέσα συλλογής δεδομένων  

Κατά τη διαδικασία συλλογής δεδομένων, με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, 

υιοθετήθηκαν ελεύθερες τεχνικές όπως είναι: η συμμετοχική παρατήρηση, ο φάκελος 

επιτευγμάτων/portfolio, τα αναστοχαστικά ημερολόγια, οι διδακτικοί σχεδιασμοί, οι 

διδασκαλίες των συμμετεχόντων και οι συνεντεύξεις. Στη συγκεκριμένη έρευνα δράσης, 
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για να επιτευχθεί μια όσο το δυνατό ολόπλευρη θέαση της ερευνητικής κατάστασης, και να 

ενισχυθεί η αξιοπιστία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος τριγωνοποίησης. Η διασταύρωση 

δηλαδή, των στοιχείων με τη χρήση διαφορετικών μεθόδων συλλογής δεδομένων για το 

ίδιο ερευνητικό αντικείμενο. Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκε η παρατήρηση η οποία 

αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό μέσο συλλογής δεδομένων της ερευνητικής διαδικασίας. 

Μέσω της παρατήρησης καταγράφηκαν όλα τα δρώμενα εντός και εκτός της αίθουσας 

διδασκαλίας, κάτι που βοήθησε στη βαθύτερη κατανόηση του τρόπου που 

αντιλαμβανόντουσαν οι φοιτητές την οικοδόμηση μιας διδασκαλίας. Καταγραφόταν για 

παράδειγμα, ο τρόπος που αντιδρούσαν αλλά και η συμμετοχή των φοιτητών στην 

εφαρμογή της νέα διδακτικής προσέγγισης.  

Το portfolio επίσης αποτέλεσε ένα ισχυρό εργαλείο συλλογής δεδομένων. Σ’ αυτό 

περιλαμβάνονταν τακτικές γραπτές μαρτυρίες των φοιτητών, αλλά και της ερευνήτριας. 

Συγκεκριμένα, σ’ αυτό οι φοιτητές κρατούσαν διδακτικούς τους σχεδιασμούς, 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν στο μάθημα Δραστηριότητες Προσχολικής 

Αγωγής, φωτογραφίες και ότι άλλο θεωρούσαν οι ίδιοι πως μπορούσε να συμπεριληφθεί σ’ 

αυτό. Στο portfolio επίσης συμπεριλαμβάνονταν και το αναστοχαστικό ημερολόγιο των 

φοιτητών, στο οποίο κατέγραφαν τις σκέψεις και απόψεις τους για το κάθε μάθημα, αλλά 

και αναστοχασμούς τους από διδακτικούς τους σχεδιασμούς και δραστηριότητες που 

εφάρμοσαν με βάση τις στρατηγικές εικαστικής δημιουργίας.  

Μέσω της συνέντευξης επίσης αναδύθηκαν οι απόψεις των φοιτητών για την 

οικοδόμηση μιας δημιουργικής διδασκαλίας, πριν και μετά τη νέα διδακτική προσέγγιση. 

Καταγράφηκαν για παράδειγμα οι απόψεις των φοιτητών για το ποιους νηπιαγωγούς 

θεωρούν δημιουργικούς και γιατί, ποιο διδακτικό σχεδιασμό θεωρούν δημιουργικό. Γενικά 
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τα πιο πάνω μέσα συλλογής δεδομένων συλλέγηκαν κοινές δηλώσεις, κοινοί 

προβληματισμοί για το τι σήμαινε για τους ίδιους δημιουργικότητα και τι θεωρούσαν 

δημιουργικό διδακτικό σχεδιασμό. Καταγράφηκαν επίσης αδυναμίες που εντοπίστηκαν 

τόσο στους διδακτικούς τους σχεδιασμούς όσο και στις διδασκαλίες των φοιτητών και πως 

αυτοί τροποποιήθηκαν μετά την εφαρμογή της νέας διδακτικής προσέγγισης. Τα πιο πάνω 

μέσα συλλογής δεδομένων, τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια, βοήθησαν στην 

ενίσχυση της αξιοπιστίας της έρευνας.  

3.4.1 Η Παρατήρηση  

Η μέθοδος της παρατήρησης αποτέλεσε μια σημαντική πηγή δεδομένων της συγκεκριμένης 

έρευνας. Όπως αναφέρει ο Μάγος (2005), στην πλειοψηφία των ερευνών που 

πραγματοποιούνται σε σχολικές τάξεις, τα πιο συνηθισμένα ερευνητικά εργαλεία είναι η 

συνέντευξη και η παρατήρηση. Όπως αναφέρει ο Σαλβαράς (2020) η παρατήρηση είναι μια 

μέθοδος η οποία βοηθά τον ερευνητή να αποκτήσει εμπειρίες για τις αντιλήψεις, θέσεις και 

αλληλεπιδράσεις των συμμετεχόντων στο υπό διερεύνηση θέμα. Ιδιαίτερα σε μια διδακτική 

κατάσταση όπως αναφέρει, η αμεσότητα που προσφέρει η παρατήρηση μας βοηθά να 

διερευνήσουμε σχέσεις, γεγονότα και διαδικασίες. 

 Ο βασικότερος ρόλος στη διαδικασία παρατήρησης και συλλογής δεδομένων είναι 

αυτός του ερευνητή. Ερευνητές όπως οι Σαλβαράς, (2020), Creswell (2014), Erickson 

(1986), επισημαίνουν πως η παρατήρηση είναι άμεσα εξαρτώμενη από τον παρατηρητή, τις 

ικανότητες και τις προκαταλήψεις του. Για να ελεγχθεί η προκατάληψη, να μην ερμηνεύει 

δηλαδή ο καθένας την πραγματικότητα όπως τον βολεύει, οι Altrichter, Posch και Somekh 

(2001), τονίζουν πως πρέπει να χρησιμοποιούμε την παρατήρηση για να συγκρίνουμε τις 

υποθέσεις μας με την «πραγματικότητα». 
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Αναμφίβολα η παρατήρηση δεν είναι πράξη που γίνεται τυχαία και ανοργάνωτα, την πορεία 

της καθορίζει και ο σχεδιασμός της. Όπως αναφέρει ο Σαλβαράς (2020) πρέπει να 

προσδιορίζεται το πρόβλημα, ο σκοπός και τα ερωτήματά της παρατήρησης, να 

τεκμηριώνεται η θεωρητική βάση του προβλήματος αλλά και να εκπονείται ένα ερευνητικό 

σχέδιο παρατήρησης. 

Για να μην είναι επίσης εφήμερη η παρατήρηση μας, να μην διατηρούνται δηλαδή 

οι παρατηρήσεις στη μνήμη μας για μικρό χρονικό διάστημα και να είναι δύσκολο να τις 

υποβάλουμε σε λεπτομερή εξέταση, οι ίδιοι ερευνητές τονίζουν πως πρέπει να 

χρησιμοποιούμε τεχνικές που «συλλαμβάνουν» τα συμβάντα. Τέτοιες τεχνικές /τρόποι, 

παρατήρησης και καταγραφής μιας κατάστασης, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν και στη 

συγκεκριμένη έρευνα, ήταν η άμεση παρατήρηση ή συμμετοχική, η συνέντευξη, η 

φωτογράφηση, η μαγνητοσκόπηση, οι ρουμπρίκες που πραγματοποιήθηκαν για τις ανάγκες 

της έρευνας, το αναστοχαστικό ημερολόγιο και ο φάκελος επιτευγμάτων/portfolio.  

Άμεση ή συμμετοχική παρατήρηση 

Η συμμετοχική παρατήρηση έχει τις ρίζες της στο κονστροκτουβιστικό μοντέλο 

διδακτικής έρευνας (Σαλβαράς, 2020).   

Σ’ αυτή την έρευνα δράσης μέσω συμμετοχικής παρατήρησης, διερευνήθηκε το 

«πώς» οι φοιτητές αντιλαμβάνονται «αυτό που κάνουν» αλλά και «πού το στηρίζουν». 

Σύμφωνα όμως και με το Σαλβαρά (2020) ακολουθώντας αυτή τη μέθοδο ερμηνευτικής 

έρευνας, δεν έγινε μόνο προσπάθεια ερμηνείας του τρόπου που οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί 

αντιμετώπιζαν και αντιλαμβάνονταν τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Επιδιώχθηκε και 

η μεταβολή αυτής της προσέγγισης των φοιτητών με στόχο τη διερεύνηση της προσωπικής 
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τους οπτικής για τη δημιουργικότητα. Αλλά και του ρόλου τους ως υποψήφιων 

νηπιαγωγών, για ανάπτυξη της δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης των παιδιών. 

 Η σημασία της συμμετοχικής παρατήρησης και τα πλεονεκτήματά της τονίζονται 

από αρκετούς ερευνητές. Αναφέρεται πως με τη συμμετοχή του o ερευνητής μπορεί να 

κατανοήσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιούνται οι διάφορες δράσεις κάτι που 

θα τον οδηγήσει σε μια ολιστική αντίληψη του φαινομένου που μελετά. Δεν θα είναι 

στοιχείο ασύνδετο μ’ αυτά που θα συμβαίνουν γύρω του, αλλά θα συμμετέχει σ’ αυτά 

(Creswell, 2014∙ Altrichter, et al. 2001∙ Mack, Woodsong, Macqueen, Guest, και Namey, 

2011). Οι ίδιοι ερευνητές τονίζουν πως με τη συμμετοχική παρατήρηση οι ερευνητές 

μπορούν να μάθουν τις αντιλήψεις που έχουν οι υπό μελέτη πληθυσμοί και να καθορίσουν 

με μεγαλύτερη ακρίβεια τις μεταξύ τους σχέσεις.  

Ο Altrichter και συνεργάτες (2001) συμφωνούν με τα πιο πάνω και αναφέρουν πως 

οι αδυναμίες της παρατήρησης μπορούν να ξεπεραστούν όταν χρησιμοποιούμε 

συστηματικές μεθόδους παρατήρησης. Για να αποφευχθεί η διάχυση, (να απλώνεται 

δηλαδή η παρατήρηση σε μεγάλη ακτίνα και να χάνονται οι λεπτομέρειες), παρατηρούμε 

κάτι συγκεκριμένο για συγκεκριμένο σκοπό. Ασφαλώς, όπως αναφέρουν, οι Mack, 

Woodsong, Macqueen, Guest, και Namey (2011), χρειάζεται εστίαση της προσοχής στις 

πτυχές που έχουν καθοριστεί κατά τον ερευνητικό σχεδιασμό, απαιτώντας ταυτόχρονα 

ψηλά επίπεδα συγκέντρωσης από μέρους του παρατηρητή.  

Σ’ ότι αφορά το ρόλο του ερευνητή στη συμμετοχική παρατήρηση, όπως 

επισημαίνει ο Σαλβαράς (2020) δεν είναι εύκολο να γίνει αποδεκτός. Συνήθως αξιοποιείται 

η «προϋπάρχουσα σχέση» εμπιστοσύνης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η σχέση 



 

135 

 

ερευνήτριας/διδάσκουσας με τους φοιτητές ήταν σχέση εμπιστοσύνης κάτι που 

οικοδομήθηκε σε τρία χρόνια στενής επαφής με αυτούς.    

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, εστιάστηκε η προσοχή της ερευνήτριας στην εμπλοκή 

των φοιτητών στις δραστηριότητες του μαθήματος και κατά πόσο αυτή ανταποκρινόταν 

στα χαρακτηριστικά δημιουργικότητας. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος καταγράφονταν 

σε έντυπα συλλογής δεδομένων με δείκτες/ρουμπρίκες για κάθε χαρακτηριστικό 

δημιουργικότητας. Τα στοιχεία δημιουργικότητας που είχαν καθοριστεί στον ερευνητικό 

σχεδιασμό ήταν η πρωτοτυπία, η ευελιξία και το χιούμορ. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής, στο οποίο 

εφαρμόστηκε η νέα διδακτική προσέγγιση, ετοιμάστηκαν έντυπα άμεσης παρατήρησης 

προσαρμοσμένα στο σκοπό και το αντικείμενο παρατήρησης της έρευνας, τα οποία 

παρουσιάζονται σ’ αυτό το κεφάλαιο. Οι Σαλβαράς (2020) και Altrichter, et al. (2001), 

τονίζουν πως οι εκπαιδευτικοί πρέπει να καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους όσο το δυνατό 

νωρίτερα για να μην χαθούν κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες. Αυτό μπορεί να γίνεται με 

τη μορφή σύντομων σημειώσεων για να μπορέσει ο ερευνητής να κάνει μια πιο 

ολοκληρωμένη περιγραφή αργότερα.  

Αυτή η διαδικασία ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα, κάποια βασικά σημεία 

καταγράφονταν υπό μορφή σύντομων σημειώσεων κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όταν 

οι φοιτητές εργάζονταν σε ομάδες. Αυτές οι σύντομες παρατηρήσεις και οι λέξεις-κλειδιά 

όπως επισημαίνει και ο Σαλβαράς (2020), λειτουργούν ως σπινθήρας που βοηθούν να 

φέρουμε στη μνήμη μας τα γεγονότα στο υπό μελέτη πεδίο και τα συμβάντα σε αυτό.  

 Όλες οι παρατηρήσεις, στην εν λόγω έρευνα ήταν εστιασμένες στα σημεία 

παρατήρησης, δηλαδή στα χαρακτηριστικά δημιουργικής διαδικασίας και μόλις τέλειωνε 
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το μάθημα αυτά αναπτύσσονταν.  Η ερευνήτρια είχε την ευχέρεια να παραμένει στην 

αίθουσα διδασκαλίας μια ώρα μετά το μάθημα και με βάση τις σημειώσεις που 

λαμβάνονταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, κατέγραφε λεπτομερώς τις παρατηρήσεις 

της.  

Στις παρουσιάσεις των σταδίων εικαστικής δημιουργίας Walker, (2001), εξεταζόταν 

και η δουλειά καταξιωμένων καλλιτεχνών οι οποίοι ακολουθούσαν αυτές τις διαδικασίες 

για να καταλήξουν σε εικαστικά αποτελέσματα με βάθος και σημασία για τους ίδιους. Στη 

συνέχεια από τη θεωρία μεταφερόμασταν στην πράξη με εικαστικές δραστηριότητες από 

τους ίδιους τους φοιτητές εστιαζόμενες στο θέμα επεξεργασίας μας. Επίσης με βάση τον 

ίδιο θεματικό άξονα, οι φοιτητές σκεφτόντουσαν δικές τους, δημιουργικές δραστηριότητες, 

οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε αίθουσα νηπιαγωγείου. Οι περισσότερες 

δραστηριότητες απαιτούσαν ομαδική εργασία κάτι που διευκόλυνε την καταγραφή κατά τη 

διάρκεια των παρατηρήσεων. 

3.4.2 Φάκελος επιτευγμάτων/portfolio 

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος, θεωρήθηκε απαραίτητη η τήρηση φακέλου 

επιτευγμάτων/portfolios από τους φοιτητές και από μέρους της ερευνήτριας. Η τήρηση 

portfolio αποτέλεσε ένα σημαντικό εργαλείο σ’ όλη τη διαδικασία. Οι Paulson, Paulson και 

Meyer (1991) θεωρούν τα portfolios πολύ σημαντικά στοιχεία στη μεθοδολογία 

αξιολόγησης. Σ’ αυτό το φάκελο επιτευγμάτων, οι φοιτητές συστηματικά συνέλεγαν 

εργασίες τους με σκοπό την κατανόηση, από μέρους τους, των δυνατοτήτων αλλά και των 

αδυναμιών τους. Σ’ αυτό οι φοιτητές επιλέξαν και φύλαξαν μέρος από τη δουλεία τους και 

μ’ αυτό τον τρόπο είχαν άμεση ανάμειξη στην ανάπτυξη των κριτηρίων αξιολόγησης της 

προόδου και των επιτευγμάτων τους. Επίσης με τη χρήση portfolio ως μέσου αξιολόγησης, 
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ήταν δυνατή η διδασκαλία και η αξιολόγηση της να πραγματοποιούνται συγχρόνως καθ’ 

όλη τη διάρκεια του προγράμματος.  

Ενδεικτικά τo portfolio σ’ αυτή τη διδακτική παρέμβαση περιλάμβανε τακτικές, με 

ημερομηνία γραπτές μαρτυρίες, στόχος των οποίων ήταν η διερεύνηση της νέας μεθόδου 

για το διδακτικό σχεδιασμό. Συγκεκριμένα περιλάμβανε αναστοχασμούς των φοιτητών, 

δραστηριότητες και διδακτικούς σχεδιασμούς από κάθε συνάντηση στα πλαίσια του 

μαθήματος, «Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής». Επίσης φωτογραφίες από εποπτικό 

υλικό ή μέρος του εποπτικού υλικού το οποίο ετοίμαζαν οι φοιτητές για τις 

μικροδιδασκαλίες τους στην αίθουσα του πανεπιστημίου, αλλά και από τις διδασκαλίες 

τους στην τάξη του νηπιαγωγείου. Το φωτογραφικό υλικό που συμπεριλήφθηκε στο 

portfolio το επιλέξαν οι ίδιοι οι φοιτητές. Μέρος του portfolio επίσης αποτελούσε και το 

αναστοχαστικό ημερολόγιο το οποίο οι φοιτητές είχαν και σε ηλεκτρονική μορφή.  

3.4.3 Αναστοχαστικό ημερολόγιο (reflective diary) 

«Ένας άνθρωπος που δεν στοχάζεται για τον εαυτό του δεν στοχάζεται καθόλου» 

                                                                            Oscar Wilde 

Το αναστοχαστικό ημερολόγιο (reflective diary), ή ημερολόγιο αναστοχασμού, είναι ένα 

είδος σημειωματάριου στο οποίο ο συντάκτης καταγράφει σε τακτά χρονικά διαστήματα 

σημαντικές εμπειρίες, σκέψεις και ιδέες. Σύμφωνα με την Παπούλη, (2016), στα χέρια του 

εκπαιδευτικού, υποψήφιου εκπαιδευτικού, ή ειδικευόμενου, το αναστοχαστικό ημερολόγιο 

αναδεικνύει σημαντικές στιγμές της σχολικής καθημερινότητας. Μέσω των καταγραφών 

αξιοποιείται η διαδικασία του αναστοχασμού για να αναλυθούν και να ερμηνευτούν 

εμπειρίες του συντάκτη, ή και άλλων ατόμων ή μελών μιας ομάδας, μέσα από τη δική του 

σκοπιά. Το άτομο στη συνέχεια στέκεται κριτικά στην καταγεγραμμένη πραγματικότητα.  



 

138 

 

Η Γιαννακοπούλου (2008) επισημαίνει πως  η αυτό-αξιολόγηση έχει ως αποτέλεσμα την 

ευελιξία, τη συνεχή ανάλυση και την κοινωνική επίγνωση. Συμβάλλει επίσης στην 

τροποποίηση παγιωμένων αντιλήψεων και πρακτικών των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών 

και οδηγούν στη συνειδητοποίηση της διδακτικής τους πρακτικής και στην τροποποίηση 

βασικών τους επιλογών στη διδασκαλία. 

Όπως υποστηρίζει και ο Βρασίδας (2011), το αναστοχαστικό ημερολόγιο βοηθά τον 

ερευνητή να κατανοήσει καλύτερα το φαινόμενο που μελετά και να το συνδέσει με τις 

θεωρίες που παρουσιάζει στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Ταυτόχρονα συμβάλλει στην 

κατανόηση της διαδικασίας που ακολουθείται κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. Σκοπός του 

αναστοχαστικού ημερολογίου ως εργαλείου μάθησης και ανάπτυξης, όπως αναφέρει η 

Παπούλη (2016), είναι η εμβάθυνση για κατανόηση περί του «τι», «πως», και «γιατί», για 

ένα συγκεκριμένο φαινόμενο.  

Στην παρούσα ερευνητική διαδικασία η έμφαση και εμβάθυνση δόθηκε στην πορεία 

του διδακτικού σχεδιασμού και στο «πώς» και «γιατί», αυτός μπορεί να μετατραπεί σε 

δημιουργικό σχεδιασμό και ακολούθως σε πρακτική εφαρμογή. Πρόκειται για ένα δυναμικό 

και πολύτιμο ερευνητικό εργαλείο το οποίο μπορεί να μας εισαγάγει σε μια διαδικασία 

έρευνας δράσης με στόχο να επιφέρουμε ουσιαστικές και αποτελεσματικές αλλαγές που θα 

οδηγήσουν σε βελτίωση. Τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου ημερολογίου είναι αρκετά. 

Αρχικά αναπτύσσεται η ικανότητα μεταγνωστικών δεξιοτήτων αλλά και η ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης, ανάλυσης και ενισχύεται η αναστοχαστική πρακτική. Μπορεί να 

κατανοηθεί καλύτερα η γνώση που αποκτήθηκε, αλλά διευκολύνεται και η μάθηση μέσω 

της εμπειρίας. Όπως επισημαίνει η Steele (2005), βοηθά στη βελτίωση των στρατηγικών 

και στη μεθοδολογία αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτικού με τους μαθητές. Αναπτύσσει την 
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επαγγελματική επάρκεια των υποψήφιων αλλά και εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Έξαλλου 

όπως τονίζει, η μάθηση που προκύπτει από μια τέτοια στρατηγική, εντάσσεται στην 

κατηγορία της εμπειρικής μάθησης γιατί προκύπτει από την άμεση εμπλοκή με γεγονότα 

της ζωής.  

Το αναστοχαστικό ημερολόγιο ήταν ένα βασικό μέσο συλλογής δεδομένων σ’ 

αυτήν την έρευνα δράσης. Ακολουθούταν με συστηματικό τρόπο και συγκροτημένη 

μεθοδολογία τόσο από την ερευνήτρια όσο και από τους φοιτητές. Συγκεκριμένα, οι 

φοιτητές μετά από κάθε μάθημα, μικροδιδασκαλία, ή παρουσίαση στην αίθουσα 

διδασκαλίας του πανεπιστημίου κατέγραφαν αναστοχασμούς και σκέψεις σχετικές με το 

μάθημά τους. Στο τέλος κάθε μαθήματος δινόταν χρόνος στους φοιτητές για να παίρνουν 

σημειώσεις οι οποίες θα τους βοηθούσαν αργότερα να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν 

με κριτικό στοχασμό τα δρώμενα στην αίθουσα διδασκαλίας. Η ίδια διαδικασία τηρήθηκε 

και για τις ομαδικές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε τάξη νηπιαγωγείου.   

Οι φοιτητές εστιάζονταν περισσότερο στην ανταπόκριση των παιδιών και σε 

δραστηριότητες οι οποίες κράτησαν ή όχι το ενδιαφέρον τους. Τι πήγε καλά και τι όχι και 

τι θα μπορούσε να τροποποιηθεί για έχουν μια δημιουργική και αποτελεσματική 

διδασκαλία.  

  Από την πλευρά της η ερευνήτρια έπαιρνε σημειώσεις κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος, όταν οι φοιτητές εργάζονταν σε ομάδες, αλλά και στο τέλος του. Οι σημειώσεις 

αυτές ήταν τόσο περιγραφικές όσο και αναστοχαστικές και αφορούσαν κυρίως το πώς 

ανταποκρίνονταν οι φοιτητές στα δρώμενα στην αίθουσα διδασκαλίας. Βασικό εργαλείο 

στη διαδικασία παρατήρησης αποτέλεσαν οι ρουμπρίκες, οι οποίες δημιουργήθηκαν γι’ 

αυτό το σκοπό. Σε αρκετές περιπτώσεις πολλές σκέψεις και σχόλια της ερευνήτριας 
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μαγνητοφωνούταν και στη συνέχεια μεταφέρονταν στο χαρτί. Απ’ αυτές τις καταγραφές 

αντλήθηκε βοήθεια στη διαδικασία του αναστοχασμού για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

του νέου τρόπου διδασκαλίας.  

Όπως τονίζει ο Gray (2007), σ’ έναν περιβάλλον μάθησης η πρακτική του 

αναστοχασμού θεωρείται σημαντικό εργαλείο μάθησης αλλά και ανάπτυξης. Αυτή η 

διαδικασία ενισχύει την κριτική σκέψη και οδηγεί σε βιωματική μάθηση και δράση. Όπως 

αναφέρει, υπάρχει διάκριση μεταξύ προβληματισμού και κριτικής σκέψης. Θεωρεί δε το 

αναστοχαστικό ημερολόγιο ως γέφυρα που ενώνει την εμπειρία με τη μάθηση και αφορά 

τόσο τη γνωστική λειτουργία όσο και τα συναισθήματα, αλλά πολύ περισσότερο οδηγεί 

στην κατανόηση μιας κατάστασης. 

3.4.4 Διδακτικοί σχεδιασμοί των φοιτητών στην πρακτική άσκηση 

Ένα άλλο βασικό δεδομένο της έρευνας, αποτέλεσαν και οι διδακτικοί σχεδιασμοί των 

φοιτητών τους οποίους ετοίμασαν και εφάρμοσαν, πριν την πραγματοποίηση της νέας 

διδακτικής προσέγγισης. Οι σχεδιασμοί και οι διδασκαλίες των φοιτητών 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης όπως περιγράφεται στη 

συνέχεια. 

Στα πλαίσια του μαθήματος της Σχολικής Εμπειρίας πραγματοποιείται και η 

πρακτική άσκηση των φοιτητών. Η πρακτική άσκηση χωρίζεται σε τρείς φάσεις, σε τρία 

διαφορετικά μαθήματα, edup-297, edup-397 και edup-497, η καθεμία από τις οποίες 

οργανώνεται με διαφορετικό τρόπο και έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Το πρώτο μάθημα 

της Σχολικής Εμπειρίας Ι edup-297, προσφέρεται στο τέταρτο τετράμηνο σπουδών, αφού 

οι φοιτητές συμπληρώσουν τα προ απαιτούμενα μαθήματα. Αφού ανταπεξέλθουν στις 
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απαιτήσεις της Σχολικής Εμπειρίας Ι, συνεχίζουν στα επόμενα έτη σπουδών στη ΙΙ και ΙΙΙ 

(edup-397, edup-497).  

Ένα μέρος του μαθήματος γίνεται στην αίθουσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου 

ενώ παράλληλα οι φοιτητές τοποθετούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία για το 

πρακτικό μέρος του μαθήματος. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης οι φοιτητές 

έχουν δυο επισκέψεις ανατροφοδότησης και αξιολόγησης από καθηγητές του Τμήματος 

Παιδαγωγικών του Πανεπιστημίου. 

Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης τηρούνται ατομικοί φάκελοι για τον κάθε 

φοιτητή. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται όλοι οι διδακτικοί σχεδιασμοί του φοιτητή, οι 

αξιολογήσεις και ανατροφοδοτήσεις που παίρνει από τον επόπτη καθηγητή. 

Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι αξιολογήσεις του μέντορα νηπιαγωγού, στην τάξη του 

οποίου πραγματοποιεί ο κάθε φοιτητής την πρακτική του άσκηση. Αυτός ο φάκελος 

τηρείται από την πρώτη φάση της Σχολικής Εμπειρίας μέχρι την τρίτη, όταν δηλαδή ο 

φοιτητής βρίσκεται στο τελευταίο τετράμηνο των σπουδών του. Από αυτά τα δεδομένα, 

αλλά και από μικροδιδασκαλίες, που πραγματοποιούνταν στην αίθουσα διδασκαλίας του 

πανεπιστημίου, αντλήθηκαν τα δεδομένα που αφορούσαν τους διδακτικούς σχεδιασμούς 

και τις διδασκαλίες των φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα.  

Η ομάδα φοιτητών που συμμετείχε στην έρευνα, πραγματοποίησε και τα δυο 

μαθήματα της Σχολικής Εμπειρίας Ι και ΙΙ (edup-297 - edup-397). Κατά την παραμονή των 

φοιτητών στα νηπιαγωγεία, καθώς και μέσα από τη διεργασία της διδακτικής πράξης που 

πραγματοποίησαν, παρακολούθησαν και δίδαξαν μαθήματα από όλους τους τομείς 

μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος. Ως εκ τούτου στον ατομικό φάκελο του κάθε 
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φοιτητή υπήρχαν δεκαέξι διδακτικοί σχεδιασμοί από τις αντίστοιχες διδασκαλίες τους, πριν 

την εφαρμογή της νέας διδακτικής προσέγγισης. 

3.4.5 Συνέντευξη 

Η συνέντευξη στην ποιοτική έρευνα μπορεί να έχει διάφορες μορφές, ημιδομημένη, χαλαρά 

δομημένη και ελεύθερη, (Mason, 2011). Μέσω της δημιουργείται μια διαδραστική σχέση 

ερευνητή και συνεντευξιαζόμενου. Παρόλο ότι υπάρχει ένα σύνολο προκαθορισμένων 

ερωτήσεων εντούτοις ο συνεντευξιαζόμενος μπορεί ελευθέρα να εκφράζει τις απόψεις του 

κάνοντας διάλογο με τον ερευνητή. Επίσης υπάρχει ευελιξία ως προς την σειρά αλλά και 

στην τροποποίηση των ερωτήσεων ανάλογα τον εκάστοτε ερωτώμενο και την εξέλιξη της 

συζήτησης (Βρασίδας, 2014∙ Cohen et al., 2008∙ Μάγος, 2005). 

Όπως αναφέρει και ο Βρασίδας (2011), η συνέντευξη είναι ένα γλωσσικό συμβάν 

κατά την οποία το νόημα και ο λόγος οικοδομούνται από τα άτομα που λαμβάνουν μέρος 

σ’ αυτήν και μπορούν να τύχουν πολλαπλών ερμηνειών. Οι Cohen et al. (2008), στα 

πλεονεκτήματα υπογραμμίζουν πως μέσω της συνέντευξης ο ερευνητής μπορεί να 

εμβαθύνει στις απαντήσεις του ερωτώμενου, σε σχέση με απαντήσεις που θα λαμβάνονταν 

από άλλες μεθόδους συλλογής δεδομένων. Επίσης, ένα άλλο πλεονέκτημα της συνέντευξης 

είναι οι διευκρινήσεις που μπορούν να γίνουν σε δύσκολες, ανοικτού τύπου ερωτήσεις.  

Στην παρούσα ερευνητική διαδικασία χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη 

στην αρχή και στο τέλος του τετράμηνου, κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκε 

η νέα διδακτική προσέγγιση. Σκοπός ήταν η καταγραφή των αντιλήψεων των φοιτητών για 

τη δημιουργικότητα και τη σημασία της σε διάφορους τομείς της ζωής μας. Ειδικότερα στο 

διδακτικό σχεδιασμό και κατ’ επέκταση στη διδασκαλία, και αν αυτές διαφοροποιήθηκαν 

στο τέλος της νέας διδακτικής προσέγγισης. 
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Συγκριμένα ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία. Πριν αρχίσουν τα μαθήματα κάθε 

τετράμηνου στο πανεπιστήμιο Λευκωσίας, οι φοιτητές επισκέπτονται τους σύμβουλους 

καθηγητές τους για επιλογή των μαθημάτων τους και γενικά για συζήτηση σε θέματα που 

τους απασχολούν, σ’ ότι αφορά τις σπουδές τους. Αυτή η περίοδος κρίθηκε ως η 

καταλληλότερη για να πραγματοποιηθεί συνάντηση και η αρχική ημιδομημένη συνέντευξη 

με τους φοιτητές που θα συμμετείχαν στην έρευνα. Σκοπός της συνέντευξης ήταν η 

πρόσβαση στον τρόπο που οι φοιτητές αντιλαμβανόντουσαν το φαινόμενο της 

δημιουργικότητας. Ειδικότερα στόχος ήταν η ανίχνευση των αντιλήψεων τους για το τι 

θεωρούν δημιουργικό διδακτικό σχεδιασμό και κατ’ επέκταση δημιουργική διδασκαλία.   

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο γραφείο της ερευνήτριας, χώρος πολύ 

γνωστός και οικείος στους φοιτητές. Σε αυτές επικράτησε φιλικό κλίμα και οι φοιτητές 

ενημερώθηκαν για το σκοπό της συνέντευξης. Θέλοντας να νιώσουν συνεργάτες στο 

στήσιμο του μαθήματος, τους αναφέρθηκε πως με βάση τις απόψεις τους θα εμπλουτιζόταν 

το μάθημα «Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής», κάτι που έγινε. Καταβλήθηκε επίσης 

προσπάθεια να μην θεωρηθεί η συζήτηση ως είδος εξέτασης για να μην πουν αυτά που 

πίστευαν ότι ήθελε να ακούσει η ερευνήτρια.  

Οι βασικές ερωτήσεις στην συνέντευξη πριν διδαχθούν τα στάδια εικαστικής 

δημιουργίας, εστιάστηκαν σε ένα γενικότερο πλαίσιο που αφορούσε τη δημιουργικότητα. 

Στις πρώτες ερωτήσεις στόχος ήταν η ανίχνευση των αντιλήψεων των φοιτητών γενικά για 

τη δημιουργικότητα και για το ποια άτομα θεωρούν οι ίδιοι ως δημιουργικά. Τέθηκε επίσης 

το ερώτημα αν μπορεί να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα και πώς αυτή θα μπορούσε να 

βοηθήσει τους νηπιαγωγούς στη δουλεία τους. Οι βασικές ερωτήσεις ήταν οι ακόλουθες: 

- Τι είναι δημιουργικότητα; 

- Ποια άτομα ορίζεις ως δημιουργικά; 



 

144 

 

- Μπορεί να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα; 

- Μπορεί η δημιουργικότητα βοηθήσει μια/ένα νηπιαγωγό στο μάθημά της /του; Πώς; 

- Ποιο διδακτικό σχεδιασμό θεωρείς δημιουργικό; 

- Ποια διδασκαλία θεωρείς δημιουργική; 

- Μπορεί η δημιουργικότητα να βοηθήσει τον/την νηπιαγωγό στην οικοδόμηση ενός 

διδακτικού σχεδιασμού; Πώς; 

Στο τέλος του τετράμηνου, μετά την νέα διδακτική προσέγγιση και τη βιωματική 

εμπλοκή τους στα στάδια εικαστικής δημιουργίας επαναλήφθηκε συνέντευξη με τους 

φοιτητές. Σκοπός της συνέντευξης ήταν να διαφανεί αν είχαν τροποποιηθεί οι αρχικές τους 

θέσεις και απόψεις σχετικά με το τι θεωρούν δημιουργική διδασκαλία και ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά της. Στις απαντήσεις των φοιτητών επισημάνθηκαν κοινές δηλώσεις, 

έννοιες και μοτίβα απαντήσεων που είχαν σχέση με τη δημιουργικότητα.   

Για να διαφανεί αν είχαν τροποποιηθεί οι αρχικές αντιλήψεις των φοιτητών, οι 

οποίες αφορούσαν τη δημιουργικότητα, υποβλήθηκαν σ’ αυτούς και κάποιες από τις 

αρχικές ερωτήσεις (πριν τη διδακτική προσέγγιση). Για παράδειγμα, υποβλήθηκε η 

ερώτηση αν μπορεί να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα και τι χρειάζεται για να γίνει αυτό. 

Επίσης, οι φοιτητές νηπιαγωγοί ρωτήθηκαν για το ποιο μάθημα θεωρούν δημιουργικό. Στη 

συνέχεια έγινε προσπάθεια ανίχνευσης των αντιλήψεων τους σ’ ότι αφορούσε τη σχέση 

δημιουργικότητας και οικοδόμησης μιας διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο. Για να διαφανεί 

κατά πόσο βοήθησε η νέα διδακτική προσέγγιση υποβλήθηκε σ’ αυτούς και ερώτημα για 

τη σχέση της εικαστικής δημιουργίας με το διδακτικό σχεδιασμό. Οι προκαθορισμένες 

ερωτήσεις υποβλήθηκαν με την ίδια σειρά σε όλους τους φοιτητές. Οι βασικές ερωτήσεις 

που υποβλήθηκαν στους φοιτητές στο τέλος του τετράμηνου ήταν: 

- Μπορεί να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα; 

- Ποια διδασκαλία θεωρείς δημιουργική; 



 

145 

 

- Τι νομίζεις πως χρειάζεται σ’ ένα διδακτικό σχεδιασμό για να καταλήξει σε 

δημιουργική διδασκαλία; 

- Τα στάδια εικαστικής δημιουργίας θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην δημιουργική 

προσέγγιση ενός μαθήματος;  

- Εσένα σε έχει βοηθήσει η νέα διδακτική προσέγγιση στους διδακτικούς σχεδιασμούς 

και στις διδασκαλίες σου; Αν ναι, πώς; 

Στόχος και σ’ αυτή τη συνέντευξη ήταν η καταγραφή όσων ειπώθηκαν από τους 

φοιτητές και όχι ενδεχομένως αυτών που θα ήθελε η ερευνήτρια να ακουστούν. Επίσης 

καταγράφηκαν τα αυθόρμητα λόγια των ατόμων που πήραν μέρος στη συνέντευξη γιατί 

αυτά, σύμφωνα με τον Erickson (2012), αποκαλύπτουν αισθήματα και αποτελούν γνήσια 

ποιοτικά δεδομένα. Η συνέντευξη και η συζήτηση εξελίχθηκαν ανάλογα με τις απαντήσεις 

των φοιτητών. Η συνέντευξη ηχογραφήθηκε μετά από γραπτή συγκατάθεση των φοιτητών. 

Συγκεκριμένα από τις συνεντεύξεις συλλέγηκαν κοινές δηλώσεις, σκέψεις και απόψεις των 

φοιτητών πριν και μετά την εφαρμογή της νέας διδακτικής προσέγγισης με βάση τα στάδια 

εικαστικής δημιουργίας. 

3.4.6 Ρουμπρίκες αξιολόγησης, ως ερευνητικά εργαλεία 

Οι ρουμπρίκες παρατήρησης και αξιολόγησης όπως αναφέρει ο Σαλβαράς (2020), είναι 

γνωστές με τον όρο «κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων». Σε αυτές παρατηρητής μπορεί 

να στηριχθεί αφού του δημιουργούν ένα πλαίσιο για να γνωρίζει τι ακριβώς θα 

παρατηρήσει. Οι πιο εύχρηστες ρουμπρίκες για παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

διδασκαλίας είναι οι ρουμπρίκες ολιστικής προσέγγισης και αναλυτικής προσέγγισης. Στην 

ολιστική προσέγγιση, η οποία ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα, οι ρουμπρίκες 

παρέχουν συνολική αξιολογητική αποτίμηση της διδασκαλίας. Αξιολογείται δηλαδή ο 

διδακτικός σχεδιασμός, η διεξαγωγή και η αξιολόγησή της. Μπορούν επίσης να 

αξιολογηθούν και παράμετροι των διαδικασιών της διδασκαλίας (Σαλβαράς, 2020). 
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Όπως επισημαίνει ο Σαλβαράς (2020), οι ρουμπρίκες παρατήρησης και αξιολόγησης 

πλεονεκτούν σε σχέση με τις κλείδες παρατήρησης και τις κλιμάκες αξιολόγησης, αφού 

περιγράφουν τις ποιοτικές δράσεις των μαθητών. Σ’ αυτή την έρευνα δράσης οι ρουμπρίκες 

συγκεκριμενοποιήθηκαν μετά την εφαρμογή τους σε πιλοτική έρευνα. Στόχος δεν ήταν η 

βαθμολόγηση των φοιτητών μέσω των ρουμπρικών, αλλά η παροχή ενός πλαισίου για να 

αντιληφθούν οι ίδιοι που βρίσκονται σε σχέση με τη δημιουργική οικοδόμηση μιας 

διδασκαλίας και η βοήθεια για κατάκτηση αυτής της ικανότητας. 

Ο McTighe (2015) επισημαίνει πως οι φοιτητές βοηθιούνται να αναπτύξουν τη 

δημιουργικότητα τους, όταν παίρνουν έγκαιρη και συγκεκριμένη ανατροφοδότηση και όταν 

τους δίνεται η ευκαιρία να τροποποιήσουν την εργασία τους. Με βάση αυτή την 

προσέγγιση, για έγκαιρη και συγκεκριμένη αξιολόγηση, δημιουργήθηκε και ο βασικός 

προβληματισμός της εν λόγω διδακτικής παρέμβασης, που ήταν το πώς θα αξιολογηθεί και 

θα καταγραφεί η εμφάνιση και ανάπτυξη των χαρακτηριστικών ενός δημιουργικού 

διδακτικού σχεδιασμού, όπως ορίζονται σ’ αυτή την έρευνα (πρωτοτυπία, ευελιξία, 

χιούμορ), και αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση αφού το φαινόμενο της δημιουργικότητας είναι 

αρκετά πολύπλοκο.  

Παρόλο όμως που όλοι οι ερευνητές συμφωνούν για την πολυπλοκότητα της 

δημιουργικής έκφρασης, εντούτοις, το θέμα της αξιολόγησης ενός δημιουργικού 

μαθήματος και των χαρακτηριστικών του απασχόλησε αρκετούς ερευνητές (Torrance, 

1974∙ Lou, Chung, Dzan, και Shih, 2012∙ Brookhart, 2013). Για παράδειγμα, οι ερευνητές 

Lou, et al. (2012), πραγματοποίησαν έρευνα με σκοπό τη δημιουργία ενός μοντέλου 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού για φοιτητές πανεπιστημίου. Βασικός στόχος της έρευνας ήταν 

η ενίσχυση και καλλιέργεια της δημιουργικότητας των φοιτητών αλλά παράλληλα και η 
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δημιουργία κλιμάκων αξιολόγησής της. Οι εν λόγω ερευνητές ακολούθησαν την 

ερευνητική μέθοδο Delphi, τροποποιώντας την έτσι που οι δείκτες αξιολόγησης να 

ταιριάζουν περισσότερο για φοιτητές πανεπιστήμιου. Οι Lou, et al. (2012) αναφέρουν πως 

η χρήση κλιμάκων αξιολόγησης ή ρουμπρικών υποδηλώνουν βαθμολογία επισημαίνοντας 

τη δυσκολία αξιολόγησης ενός τόσο πολύπλοκου φαινομένου. Παρόλα αυτά, θεωρούν πολύ 

βοηθητική τη χρήση δεικτών/ρουμπρικών  στο να αντιληφθεί το άτομο πού βρίσκεται σε 

σχέση με την δημιουργική έκφραση.    

Σύμφωνα και με την Brookhart (2013), δεν συστήνεται σε καμιά περίπτωση 

βαθμολόγηση της δημιουργικότητας. Παρόλα αυτά οι δείκτες/ρουμπρίκες αξιολόγησης 

μπορούν να βοηθήσουν στην αποσαφήνιση των κριτηρίων επιτυχίας και να δείξουν την 

απόδοση από χαμηλό επίπεδο σε ψηλό, από μιμητικό έως πολύ δημιουργικό. Γι’ αυτό το 

λόγο και είναι χρήσιμες, ιδιαίτερα όταν συζητούνται με τους φοιτητές τους βοηθούν να 

αντιληφθούν πού στοχεύουν, πού βρίσκονται και πώς να συνεχίσουν. Τονίζει δε πως πρέπει 

να ενθαρρύνουμε, να εκτιμούμε την προσπάθεια και να δίνουμε ανατροφοδότηση στους 

φοιτητές όταν ακολουθούμε δείκτες αξιολόγησης γιατί μ’ αυτό τον τρόπο «τεντώνουν τα 

μυαλά» για να γίνουν πιο δημιουργικά. Οι δείκτες/ρουμπρίκες της Brookhart (2013), 

περιλαμβάνουν αξιολόγηση δραστηριοτήτων σε σχέση με τη δημιουργικότητα, 

ακολουθώντας τις κλίμακες: πολύ δημιουργική – δημιουργική – συνηθισμένη/ρουτίνα –

μιμητική. Με βάση αυτή την κλίμακα αξιολογείται η εφαρμογή δραστηριοτήτων και ο 

συνδυασμός ιδεών. Κατά πόσο δηλαδή αυτές: α) συνδυάζονται με πρωτότυπους τρόπους 

για τη λύση ενός προβλήματος και τη δημιουργία κάτι νέου, β) αν οι ιδέες και οι συνδυασμοί 

τους, προέρχονται από κάποιους άλλους, π.χ. από τη βιβλιογραφία και γ) αν οι ιδέες 

αντιγράφονται απλά ή επαναδυπώνονται.  
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Οι δείκτες αξιολόγησης όπως φαίνονται στους πίνακες 3.3 και 3.4, διαμορφώθηκαν μετά 

και από μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και πορίσματα ερευνών (Lou et al. 2012∙ 

Brookhart 2013∙ Shi-Jer et al. 2012∙ Weston 1992). Οι δείκτες/ρουμπρίκες εφαρμόστηκαν 

κατά τη διάρκεια της πιλοτικής έρευνας, η οποία βοήθησε στη συγκεκριμενοποίηση τους.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δείκτες/ρουμπρίκες αξιολόγησης και καταγραφής 

των χαρακτηριστικών ενός δημιουργικού διδακτικού σχεδιασμού (πίνακας 3.3), αλλά και 

δείκτες/ρουμπρίκες που αφορούν μια διδασκαλία για να θεωρηθεί δημιουργική (πίνακας 

3.4). Παρουσιάζεται επίσης και ένας τρίτος πίνακας (3.5), ο οποίος βοήθησε στην 

παρατήρηση και καταγραφή της ανταπόκρισης των φοιτητών στο μάθημα «Δραστηριότητες 

Προσχολικής Αγωγής», στο οποίο εφαρμόστηκε η νέα διδακτική προσέγγιση. 

Συγκεκριμένα, στο πίνακα 3.3, καταγράφονται χαρακτηριστικά ενός δημιουργικού 

διδακτικού σχεδιασμού. Αρχίζοντας από τους στόχους του διδακτικού σχεδιασμού, αυτοί 

αξιολογούνται αν οδηγούν σε ευέλικτες και ανοιχτές δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη 

τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών. Επίσης αν παραπέμπουν σε διαδικασίες 

διερεύνησης στοχεύοντας στην ενεργητική συμμετοχή των παιδιών. Οι διδακτικοί στόχοι 

αξιολογούνται και με βάση την οριοθέτηση, όπως περιγράφεται στα στάδια εικαστικής 

δημιουργίας, λύση προβλήματος, (Walker, 2001). Το πώς δηλαδή οι φοιτητές θα θέσουν 

τους στόχους του μαθήματός τους, καταδεικνύει την οριοθέτησή του θέματος τους αλλά 

και το γνωσιολογικό υπόβαθρο τους για το θέμα. Με βάση λοιπόν το πλαίσιο που τίθεται 

με τους στόχους κάθε διδακτικού σχεδιασμού, δρομολογείται η διδασκαλία που μπορεί στη 

συνέχεια να χαρακτηριστεί ως δημιουργική ή μη δημιουργική. Στον ίδιο πίνακα 

αξιολογείται ο τρόπος χρήσης του εποπτικού υλικού για το μάθημα αλλά και το χιούμορ, η 

ευελιξία και η πρωτοτυπία του.  
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Στον πίνακα 3.4, καταγράφονται και αξιολογούνται χαρακτηριστικά μιας δημιουργικής 

διδασκαλίας, όπως ορίστηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα, χιούμορ, ευελιξία και 

πρωτοτυπία. Αρχικά αξιολογείται η χρήση του εποπτικού υλικού για το μάθημα. Αν δηλαδή 

αυτό χρησιμοποιείται με δημιουργικούς και ευφάνταστους τρόπους ή αν απλά εμφανίζεται 

στην αρχή του μαθήματος ως αφόρμηση και στη συνέχεια μένει ανεκμετάλλευτο. Επίσης 

αξιολογείται το χιούμορ η ευελιξία και η πρωτοτυπία του μαθήματος. Αν δηλαδή ο φοιτητής 

νηπιαγωγός χρησιμοποιεί λεκτικό ή οπτικό χιούμορ, αν έχει δημιουργήσει ένα 

χιουμοριστικό σενάριο για να οδηγήσει τα παιδιά στην επεξεργασία του μαθήματος με 

ευχάριστο τρόπο. Επίσης αν χρησιμοποιεί το χιούμορ για να χαλαρώσει τα παιδιά μετά από 

ένταση ή κούραση ή αν το χρησιμοποιεί για να τα επαναφέρει μετά από μείωση του 

ενδιαφέροντος για το μάθημα.  

Σ’ ότι αφορά την ευελιξία, ο φοιτητής αξιολογείται αν μπορεί κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος να παρακολουθήσει τις αντιδράσεις των παιδιών και να αναπροσαρμόσει το 

μάθημα, ή μια δραστηριότητα για να επαναφέρει το ενδιαφέρον των παιδιών. Να βρει 

ουσιαστικά διάφορες και εναλλακτικές «λύσεις» κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας. 

Η πρωτοτυπία του φοιτητή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του, αξιολογούταν 

κατά πόσο είχε αυθόρμητες και αυθεντικές ιδέες και όχι αυτές που παρακολούθησε στην 

αίθουσα διδασκαλίας του πανεπιστημίου. Επίσης αξιολογούταν αν μπορούσε να 

δημιουργήσει μοναδικές αλλά και πραγματοποιήσιμες λύσεις για την ομάδα των παιδιών 

στα οποία απευθυνόταν.  

Τα χαρακτηριστικά του δημιουργικού σχεδιασμού βασίστηκαν στα στάδια 

εικαστικής δημιουργίας για δημιουργία νοήματος όπως αναπτύσσονται από την Walker 

(2001). Η αξιολόγησή του όμως επιτεύχθηκε με βάση τους δείκτες που δημιουργήθηκαν 
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στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας. Σκοπός της παρούσας έρευνας όπως έχει 

αναφερθεί, ήταν η εφαρμογή των σταδίων εικαστικής δημιουργίας για δημιουργία 

νοήματος στα πλαίσια της εκπαίδευσης υποψήφιων νηπιαγωγών και να μελετηθεί η 

πιθανότητα επίδρασής τους στη δημιουργικότητα της οικοδόμησης της διδασκαλίας των 

φοιτητών.  

Οι ρουμπρίκες για την περιγραφή και αξιολόγηση των διδακτικών σχεδιασμών και 

διδασκαλιών των φοιτητών αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμμετοχικής 

παρατήρησης από τη διδάσκουσα, αλλά και από τους φοιτητές στην αίθουσα διδασκαλίας 

για εστιασμένη καταγραφή των δραστηριοτήτων και διδακτικών σχεδιασμών των φοιτητών 

ως προς την πρωτοτυπία, την ευελιξία και το χιούμορ.  

 Στη συνέχεια ακολουθεί ο πίνακας 3.3 με τους δείκτες/ρουμπρίκες αξιολόγησης και 

καταγραφής χαρακτηριστικών δημιουργικού διδακτικού σχεδιασμού του φοιτητή και η 

επεξήγησή του. 

 

 

Πίνακας 3.3 Ρουμπρίκες αξιολόγησης και καταγραφής χαρακτηριστικών δημιουργικού διδακτικού 

σχεδιασμού του φοιτητή 

Σ
Τ

Ο
Χ

Ο
Ι 

Οι διδακτικοί στόχοι προτείνουν/οδηγούν σε ανοιχτές και ομαδοσυνεργατικές μαθησιακές 

δραστηριότητες που μπορούν να ακολουθήσουν τον προσωπικό ρυθμό και τρόπο μάθησης 

 

Ενσωματώνονται στη νέα γνώση οι προ υπάρχουσες γνώσεις  των παιδιών με παιχνιδιάρικη και 

«χιουμοριστική» προσέγγιση 

 

Οι διδακτικοί στόχοι παραπέμπουν σε διαδικασίες διερεύνησης που στοχεύουν στην ενεργητική 

συμμετοχή των παιδιών 

 

 

Χ
Ρ

Η
Σ

Η
 

Ε
Π

Ο
Π

Τ
ΙΚ

Ο
Υ

 

Δεν εκμεταλλεύεται το εποπτικό υλικό (π.χ. εμφανίζει υλικά για μερικά λεπτά στην αρχή του 

μαθήματος και τα αφήνει) 
 

Το εποπτικό υλικό χρησιμοποιείται με ευφάνταστους τρόπους έτσι που να εξάπτει τη φαντασία και 

περιέργεια των παιδιών 
 

Το εποπτικό υλικό έχει συνδυαστεί με το θέμα με έξυπνους  και πρωτότυπους τρόπους  
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ 

ΣΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ 

 

Χ
ΙΟ

Υ
Μ

Ο
Ρ

 

Παιχνιδιάρικη αναδιάταξη της πραγματικότητας(π.χ. μια αγελάδα στην μπανιέρα)  

Σκόπιμα εμπνευσμένο χιούμορ για επεξεργασία του μαθήματος και όχι άσχετο  

Δόμηση δραστηριοτήτων με παιχνιδιάρικη προσέγγιση  

 

Ε
Υ

Ε
Λ

ΙΞ
ΙΑ

 

Έχει πολλές και διαφορετικές ιδέες για προσέγγιση ενός θέματος  

Μπορεί να συνδυάζει ιδέες για επίτευξη ενός στόχου  

Μπορεί να αναδιοργανώνει τις εμπειρίες του (συγκριτικά με προηγούμενους σχεδιασμούς)  

 

Π
Ρ

Ω
Τ

Ο
-

Τ
Υ

Π
ΙΑ

 Ασυνήθιστες ιδέες για ένα θέμα/ Αναδόμηση ιδεών  

Συνδυασμός διάφορων ιδεών για τροποποίηση δραστηριοτήτων  

Χρήση του εποπτικού υλικού με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους  

 

 

Ο πίνακας 3.3, συμπεριλαμβάνει τα χαρακτηριστικά ενός δημιουργικού διδακτικού 

σχεδιασμού όπως καθορίζονται σ’ αυτή την έρευνα, χιούμορ, ευελιξία, πρωτοτυπία, με 

βάση τη βιβλιογραφία (Mullany, 2004∙ Cook 2000∙ Christenbury 2011∙ Pitri 2011∙ Νash 

1984∙ Loizou, 2007∙ Carty and Musharbash, 2008∙ Χανιωτάκη 2010∙ Nasiri και Mafakheri 

2017∙ Kenett, et al. 2017∙ Acar et al.2017∙ Shi-Jer, et al. 2012). Στον πίνακα 

συμπεριλαμβάνονται επίσης δείκτες που αφορούν τους στόχους ενός διδακτικού 

σχεδιασμού αλλά και δείκτες αξιολόγησης για τον τρόπο χρήσης και παρουσίασης των 

εποπτικών υλικών, όπως αυτά θα περιγράφονται στον διδακτικό σχεδιασμό. Επίσης 

αξιολογούνται η πρωτοτυπία, το χιούμορ και η ευελιξία του διδακτικού σχεδιασμού. 

Ο κάθε καλλιτέχνης που έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός έργου που να έχει νόημα 

Walker (2001), ακολουθεί μια διαδρομή σε βαθύτερα επίπεδα σκέψης. Έτσι και σε κάθε 

διδακτικό σχεδιασμό αυτή η διαδρομή αρχίζει από το θέμα και τους στόχους που απαντούν 
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στο ερώτημα τι συγκεκριμένα θέλω να πετύχω. Ο Mayer (1999), αναφέρει πως ένα έργο 

για να χαρακτηριστεί δημιουργικό έχει δυο χαρακτηριστικά, σαφείς στόχους και 

πρωτοτυπία. Το ίδιο ισχύει και για το διδακτικό σχεδιασμό. Αρχικά σ’ ένα διδακτικό 

σχεδιασμό τίθενται οι στόχοι που αποτελούν βασικό στοιχείο του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού, αφού είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις διαδικασίες/δραστηριότητες και 

στα αποτελέσματα. Οι στόχοι περιγράφουν αυτό που μπορούν να «κάνουν» τα παιδιά 

σχετικά με γνώσεις, δεξιότητες, τάσεις, μετά τη συμμετοχή τους στη δραστηριότητα 

(Καμπεζά, 2016). 

Όπως επισημαίνει η Walker (2001), οι καλλιτέχνες αρχίζουν από βασικές ιδέες, 

όμως για να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους και για να καταστούν οι ιδέες τους άξιες 

ενασχόλησης και δημιουργίας, τις εξατομικεύουν συνδέοντας τις με προσωπικά τους 

ενδιαφέροντα και εμπειρίες. Σ’ αυτή την περίπτωση ο φοιτητής συνδέει το θέμα με δικά του 

ενδιαφέροντα, γνώσεις και εμπειρίες έτσι που ο διδακτικός του σχεδιασμός να αντηχεί την 

ατομική του φωνή. Με αυτή την ουσιαστική επιλογή του ο φοιτητής, θα μπορέσει στη 

συνέχεια να προσφέρει στα παιδιά νέες εμπειρίες οι οποίες θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ως βάση γνώσεων. Η σαφήνεια των στόχων υποδηλοί το γνωσιολογικό 

υπόβαθρο του φοιτητή για το θέμα που θα διδάξει, αλλά και τη ξεκάθαρη γνώση του στο 

«τι θέλω να διδάξω», γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντική διαδικασία. Μετά τον ξεκάθαρο 

καθορισμό των στόχων, ο υποψήφιος εκπαιδευτικός, περιγράφει το «πώς» θα επιτύχει τους 

στόχους του περιγράφοντάς τις δραστηριότητες του και τα μέσα και υλικά που θα 

χρησιμοποιήσει. 

Συγκεκριμένα, οι στόχοι στο πίνακα 3.3 συγκεκριμενοποιήθηκαν λαμβάνοντας 

υπόψη και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης της Κύπρου (2017-2018), 
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στο οποίο τονίζεται η βασική αρχή πως η διαδικασία μάθησης αρχίζει από το τι γνωρίζουν 

και τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά. Επίσης υπογραμμίζεται πως για το κάθε θέμα πρέπει 

να υπάρχουν σαφείς επιδιώξεις/στόχοι που να εξυπηρετούνται μέσω στοχευμένων 

δραστηριοτήτων. Ο πίνακας 3.3 περιγράφει επίσης τα μέσα και υλικά που θα χρειαστεί ο 

φοιτητής στο μάθημά του αλλά πολύ περισσότερο πώς θα τα χρησιμοποιήσει σε κάθε 

δραστηριότητα. Το πώς ο κάθε φοιτητές θα φτάσει στον προορισμό του, που είναι η 

επίτευξη των στόχων του, καθορίζει και τη δημιουργικότητα του. 

Όπως έχει αναφερθεί, πολύ σημαντική βοήθεια στη δημιουργία των 

δεικτών/ρουμπρικών ήταν τα πορίσματα ερευνών αλλά και οι ήδη διαμορφωμένοι και 

εφαρμοσμένοι δείκτες/ρουμπρίκες άλλων ερευνητών, όπως της Brookhart (2013). 

Συγκεκριμένα, η ρουμπρίκα της Brookhart για αξιολόγηση της δημιουργικότητας, 

διαχωρίζει το αποτέλεσμα σε - πολύ δημιουργικό – δημιουργικό - συνηθισμένο και μιμητικό, 

έχοντας τα πιο κάτω κριτήρια:  

Σε πολύ δημιουργικό: 

- το αποτέλεσμα είναι πρωτότυπο και περιλαμβάνει ποικιλία σημαντικών εννοιών οι οποίες 

προέρχονται από διαφορετικές πηγές. 

- το αποτέλεσμα βασίστηκε σε μεγάλη ποικιλία πηγών που συμπεριλαμβάνουν διαφορετικά 

κείμενα, πολυμέσα και προσωπικές εμπειρίες. 

- υπάρχει συνδυασμός ιδεών με πρωτότυπο αλλά και εκπληκτικό τρόπο που οδηγεί στην επίλυση 

και αντιμετώπιση προβλημάτων ή και τη δημιουργία κάτι νέου. 

- το αποτέλεσμα είναι ενδιαφέρον, πρωτότυπο και συνεισφέρει στον προσδιορισμό 

προηγούμενων άγνωστων προβλημάτων, ζητημάτων ή σκοπών. 

Σε δημιουργικό: 

- οι ιδέες περιλαμβάνουν σημαντικές έννοιες οι οποίες προέρχονται από διαφορετικές πηγές. 

- το αποτέλεσμα βασίστηκε σε ποικιλία πηγών που συμπεριλαμβάνουν διαφορετικά κείμενα, 

πολυμέσα και προσωπικές εμπειρίες. 

- υπάρχει συνδυασμός ιδεών με πρωτότυπο τρόπο που οδηγεί στην επίλυση και αντιμετώπιση 

προβλημάτων ή και τη δημιουργία κάτι νέου. 

- το αποτέλεσμα είναι ενδιαφέρον, πρωτότυπο και συνεισφέρει στην επίλυση στοχευμένου 

προβλήματος  

Σε συνηθισμένο: 

- το αποτέλεσμα περιλαμβάνει σημαντικές έννοιες οι οποίες όμως προέρχονται από γνωστές 

πηγές. 



 

154 

 

- το αποτέλεσμα βασίστηκε σε περιορισμένες πηγές και πολυμέσα 

- υπάρχει συνδυασμός ιδεών οι οποίες πηγάζουν από τις σκέψεις άλλων (για παράδειγμα ιδέες 

από συγγραφείς) 

- το αποτέλεσμα εξυπηρετεί το σκοπό του   

 

Σε μιμητικό:  

- οι ιδέες δεν περιλαμβάνουν σημαντικές έννοιες 

- το αποτέλεσμα βασίστηκε σε μία μόνο πηγή ή σε αναξιόπιστες / ακατάλληλες πηγές 

- οι ιδέες αντιγράφονται ή αναπαράγονται από τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν 

- το αποτέλεσμα δεν εξυπηρετεί το σκοπό του   

 

Η πιο πάνω ρουμπρίκα της Brookhart (2013), για αξιολόγηση της 

δημιουργικότητας, χρησιμοποιήθηκε στη δημιουργία των πινάκων 3.3 και 3.4. 

Συγκεκριμένα, στον πίνακα 3.3 στο σημείο που αφορά τη χρήση του εποπτικού υλικού από 

το φοιτητή, τέθηκε το κριτήριο από την ρουμπρίκα αξιολόγησης της Brookhart, αν αυτό 

συνδυάστηκε με έξυπνους και πρωτότυπους τρόπους. Μετά την εφαρμογή της στην πιλοτική 

έρευνα και τη συλλογή δεδομένων από τις παρατηρήσεις, τις διδασκαλίες και τους 

διδακτικούς σχεδιασμούς των φοιτητών προστέθηκαν και τα πιο κάτω κριτήρια (από τον 

πίνακα 3.3), που αφορούν τη χρήση του εποπτικού υλικού του μαθήματος. 

Όπως αναφέρει Brookhart (2013), για αξιολόγηση ενός τελικού αποτελέσματος θα 

πρέπει να μπορούμε να εκτιμήσουμε και να δώσουμε ανατροφοδότηση. Για παράδειγμα, 

υπάρχει ποικιλία υλικών; Οι ιδέες οργανώνονται με «φρέσκο» τρόπο για εξυπηρέτηση του 

στόχου που τέθηκε; Αυτές οι απόψεις της Brookhart βοήθησαν στη δημιουργία κριτήριων 

αξιολόγησης για το εποπτικό υλικό και τη χρήση του, τόσο στην περιγραφή του στο 

διδακτικό σχεδιασμό, όσο και στην εφαρμογή του.  

Όπως έχει αναφερθεί, οι δείκτες/ρουμπρίκες αξιολόγησης δημιουργικού διδακτικού 

σχεδιασμού και διδασκαλίας πήραν την τελική τους μορφή μετά την εφαρμογή τους στην 

πιλοτική έρευνα δράσης. Αφού όπως αναφέρει και η Brookhart, οργανώνουμε και 

αναδιοργανώνουμε τις ιδέες που έχουμε, μέσα από μεγάλη ποικιλία πηγών, αλλά και μέσα 
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από δοκιμή η οποία αποτελεί και ευκαιρία για μάθηση. 

3.4.6.1 Το χιούμορ στο διδακτικό σχεδιασμό 

Έρευνες καταδεικνύουν ότι το χιούμορ μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση στη διδακτική 

διαδικασία καλλιεργώντας μια ευχάριστη και δημιουργική ατμόσφαιρα στην τάξη, 

αυξάνοντας τόσο το ενδιαφέρον των μαθητών για μάθηση, όσο και τον βαθμό επιτυχίας της 

εκπαιδευτικής παρέμβασης (Bakar 2018∙ Αρχάκης και Τσάκωνα 2016∙ Pitri 2011∙ Carty and 

Musharbash 2008∙ Morreall 1983). 

Η συμπλήρωση της ρουμπρίκας αξιολόγησης που αφορά το χιούμορ στο διδακτικό 

σχεδιασμό, όπως φαίνεται πιο κάτω, βασίστηκε στα αποτελέσματα ερευνών και στη 

βιβλιογραφία.  

Συγκεκριμένα, αρκετοί ερευνητές (Pitri 2011∙ Martin 2010∙ Morreall 1983), 

αναφέρουν πως το χιούμορ βασίζεται στην ασυνέπεια, με βάση την εννοιολογική 

μεταστροφή. Δηλαδή όταν το άτομο συνειδητοποιήσει πως σε ένα δεδομένο πράγμα ή 

κατάσταση είναι αντίθετο από αυτό που περίμενε. Με βάση αυτή την άποψη και μέσα από 

βιωματικές εμπειρίες δημιουργήθηκε το πρώτο σημείο για το χιούμορ στη διδασκαλία. 

(Παιχνιδιάρικη αναδιάταξη της πραγματικότητας(π.χ. μια αγελάδα στην μπανιέρα). 

Οι Baid και Lambert (2010) υπογραμμίζουν τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στο σκόπιμα 

εμπνευσμένο χιούμορ και την άσχετη κωμωδία που μπορεί να οδηγήσει σε ψευδή 

ικανοποίηση των μαθητών με ελάχιστα ή χωρίς εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Αναμφίβολα 

τα παιδιά στο νηπιαγωγείο χαίρονται το χιούμορ, ξεκαρδίζονται στα γέλια αλλά ταυτόχρονα 

μπορούν να αντιληφθούν το έξυπνο χιούμορ που προέρχεται από τους νηπιαγωγούς και 

συνδέεται με το μάθημα, από το διασκεδαστικό χιούμορ. Αυτός σύμφωνα και με τους Baid 

και Lambert (2010), πρέπει να είναι και ο στόχος του εκπαιδευτικού, να είναι δηλαδή 
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χρήσιμος, μέσω του χιούμορ και όχι απλά διασκεδαστικός. Το χιούμορ σε δραστηριότητες 

όπως αυτό θα περιγράφεται στο διδακτικό σχεδιασμό του φοιτητή, δείχνει αν σχετίζεται με 

το θέμα γι’ αυτό και τέθηκε στη ρουμπρίκα ως δεύτερο κριτήριο αξιολόγησης. (Σκόπιμα 

εμπνευσμένο χιούμορ για επεξεργασία του μαθήματος και όχι άσχετο). 

Ο Morreall (1983) υπογραμμίζει πως ένα παιδί μπορεί να απολαύσει το χιούμορ 

όταν προσεγγίζεται παιχνιδιάρικα. Επίσης απολαμβάνει την αναδιάταξη της 

πραγματικότητας όταν αυτή γίνεται με παιχνιδιάρικη προσέγγιση. Γι’ αυτό και οι 

δραστηριότητες που περιγράφονται σ’ ένα διδακτικό σχεδιασμό αξιολογούνται αν 

προσεγγίζονται με παιχνιδιάρικη διάθεση. (Δόμηση δραστηριοτήτων με παιχνιδιάρικη 

προσέγγιση). 

Μετά την εφαρμογή της ρουμπρίκας στην πιλοτική έρευνα προστέθηκε ακόμη ένα 

κριτήριο αξιολόγησης που αφορούσε τη χρήση του εποπτικού υλικού για πρόκληση του 

γέλιου στην αίθουσα διδασκαλίας. Για παράδειγμα ο φοιτητής εμφανίζει μια γαντόκουκλα 

που ψευδίζει, που φταρνίζεται ή που έχει λόξιγκα ενώ μιλά στα παιδιά κ.λ.π.. (Χρήση του 

εποπτικού υλικού με στόχο την πρόκληση γέλιου). 

3.4.6.2 Η ευελιξία στο διδακτικό σχεδιασμό 

Η Christenbury (2011) ερευνώντας για την αποτελεσματική και δημιουργική διδασκαλία, 

επισημαίνει πως γι’ αυτήν δεν υπάρχει μια ακριβής συνταγή. Όμως, ένα βασικό 

χαρακτηριστικό της είναι η ευελιξία, καθώς η αποτελεσματική διδασκαλία είναι μεταβλητή. 

Οι στρατηγικές και οι μέθοδοι των αποτελεσματικών εκπαιδευτικών αλλάζουν και δεν 

χρησιμοποιούνται οι ίδιες χρόνο με το χρόνο, ή μάθημα με μάθημα και αυτό αποτελεί ένα 

βασικό παράγοντα επιτυχίας.  
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Είναι λοιπόν βασικό χαρακτηριστικό της δημιουργικότητας η ευελιξία, η ικανότητα δηλαδή 

του ατόμου να ελίσσεται ή να κάνει αμέσως τις απαραίτητες αλλαγές έτσι που να 

ανταποκρίνεται σε μεταβαλλόμενες απαιτήσεις ή ανάγκες (Kenett et al. 2017, Wang 2012). 

Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα ερευνών και τη βιβλιογραφία, δημιουργήθηκαν τα 

κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν τη ευελιξία σ’ ένα διδακτικό σχεδιασμό για να 

χαρακτηριστεί δημιουργικός. Ο συνδυασμός ιδεών για την επίτευξη του στόχου 

διδασκαλίας είναι δημιουργικό χαρακτηριστικό και είναι και ένα κριτήριο που 

χρησιμοποίησε και η Brookhart (2013), στη ρουμπρίκα αξιολόγησης της δημιουργικότητας. 

Στην εφαρμογή της ρουμπρίκας αξιολόγησης για διδακτικό σχεδιασμό στην 

πιλοτική έρευνα κρίθηκε σκόπιμο να υπάρξει έναν κριτήριο αξιολόγησης το οποίο να 

αναφέρεται στην ευελιξία του φοιτητή στο να αναδιοργανώνει τις εμπειρίες του συγκριτικά 

με προηγούμενους διδακτικούς του σχεδιασμούς όπως φαίνεται στο πιο πάνω πίνακα 

3.4.6.3 Η πρωτοτυπία στο διδακτικό σχεδιασμό  

Η πρωτοτυπία θεωρείται βασική προϋπόθεση για δημιουργικότητα και το άτομο με 

πρωτοτυπία έχει προσωπικές απόψεις και προσωπικό στυλ, δεν ακολουθεί τα προηγούμενα 

(Corazza 2016∙ Brookhart 2013∙ Shi-Jer et al. 2012). Αυτές οι «φρέσκες» ιδέες μπορούν να 

φανούν τόσο στο διδακτικό σχεδιασμό όσο και στη διδασκαλία ενός εκπαιδευτικού.  

Στη ρουμπρίκα της Brookhart (2013) για αξιολόγησης της δημιουργικότητας, υπάρχουν τα 

κριτήρια:  

- συνδυασμός ιδεών με πρωτότυπο αλλά και εκπληκτικό τρόπο που οδηγεί στην επίλυση και 

αντιμετώπιση προβλημάτων ή και τη δημιουργία κάτι νέου.  

- το αποτέλεσμα είναι ενδιαφέρον, πρωτότυπο και συνεισφέρει στην επίλυση στοχευμένου 

προβλήματος 

Στη συγκεκριμένη έρευνα η πρωτοτυπία του φοιτητή και υποψήφιου νηπιαγωγού 

για το διδακτικό του σχεδιασμό, αξιολογείται με τα κριτήρια όπως φαίνονται στον πιο πάνω 
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πίνακα. Η δημιουργία τους έγινε με βάση τα αποτελέσματα ερευνών αλλά και από 

τροποποίηση των κριτηρίων της Brookhart (2013). Συγκεκριμένα, ο συνδυασμός ιδεών ενός 

φοιτητή για επίτευξη των στόχων του μαθήματός του, φαίνονται στην περιγραφή των 

δραστηριοτήτων στο διδακτικό του σχεδιασμό. Ο φοιτητής έχοντας προϋπάρχουσες 

γνώσεις τόσο απ’ όσα παρακολούθησε στην αίθουσα διδασκαλίας του πανεπιστημίου, όσο 

και από την πρακτική του άσκηση σε νηπιαγωγεία αλλά και από άλλες πηγές, καλείται να 

μετασχηματίσει όλες αυτές τις γνώσεις δημιουργώντας κάτι νέο. Ταυτόχρονα μέσω αυτής 

της διαδικασίας μπορούμε να δούμε την ευελιξία του φοιτητή. 

Ο τρόπος επίσης που θα χρησιμοποιήσει το εποπτικό του υλικό, όπως τον 

περιγράφει στο διδακτικό του σχεδιασμό, σκιαγραφεί και το προσωπικό του στυλ σ’ ότι 

αφορά την πρωτοτυπία. Για παράδειγμα ανάλογα με το θέμα διδασκαλίας, ένα κομμάτι πανί 

μπορεί να μετατραπεί σε σύννεφο, σε μαγικό μανδύα, σε κύματα, σε μαγικό χαλί που 

ταξιδεύει.  

Οι φοιτητικές εφάρμοσαν διδακτικούς τους σχεδιασμούς τόσο στην αίθουσα 

διδασκαλίας του πανεπιστημίου όσο και νηπιαγωγείου. Για αξιολόγηση και καταγραφή των 

χαρακτηριστικών δημιουργικής διδασκαλίας δημιουργήθηκε ο πίνακας 3.4. Σε αυτό τον 

παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά τα οποία προσδόθηκαν σε μια δημιουργική διδασκαλία 

και ακολουθεί η επεξήγηση του. Η δημιουργία και αυτού του πίνακα βασίστηκε σε 

πορίσματα ερευνών και σε δείκτες/ρουμπρίκες που χρησιμοποιήθηκαν και από άλλους 

ερευνητές (Lou et al.  2012∙ Brookhart 2013∙ Shi-Jer et al. 2012∙ Kenett et al. 2017∙ Weston 

1992).  

 

 



 

159 

 

Πίνακας 3.4 Ρουμπρίκες αξιολόγησης και καταγραφής χαρακτηριστικών δημιουργικής διδασκαλίας 

του φοιτητή 

 

Ο φοιτητής καλείται να εφαρμόσει το διδακτικό του σχεδιασμό σε ένα συγκεκριμένο 

μαθησιακό περιβάλλον-πλαίσιο. Η λέξη πλαίσιο σύμφωνα με τους Ανδρούτσου, Κορέτση-

Δαφέρμου και Τσάφου, (2016), εννοείται στην ευρεία σημασία της και περιλαμβάνει το 
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Δεν εκμεταλλεύεται το εποπτικό υλικό (π.χ. εμφανίζει υλικά για μερικά λεπτά στην 

αρχή του μαθήματος και τα αφήνει) 

 

Χρήση εποπτικού υλικού με τρόπο που εξάπτει τη φαντασία και περιέργεια των παιδιών  

Το εποπτικό υλικό έχει συνδυαστεί με το θέμα με έξυπνους τρόπους  

Χρησιμοποιείται με ευφάνταστους και αποτελεσματικούς τρόπους  

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΤΗΝ 

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ 
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Δημιουργία χιούμορ με βάση την εννοιολογική μεταστροφή (αντίθετο απ’ ότι 

περιμένει). παιχνιδιάρικη αναδιάταξη της πραγματικότητας (π.χ. μια αγελάδα στην 

μπανιέρα) 

 

Χρήση του χιούμορ για εκτόνωση της έντασης στην αίθουσα διδασκαλίας (αστεία 

σύντομη αφήγηση ή αστείο τραγούδι/ποίημα) με στόχο:  

▪ την πειθαρχία 

▪ την χαλάρωση μετά από κούραση 

▪ την εγρήγορση όταν φαίνεται μείωση ενδιαφέροντος για το μάθημα 

 

Εκμετάλλευση του απρόβλεπτου και σύνδεση του μέσω του χιούμορ με το μάθημα  

Έμφυτο /πηγαίο χιούμορ, που το ενσωματώνει στο διδακτικό του στυλ   

 

Ε
Υ

Ε
Λ

ΙΞ
ΙΑ

 

Κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας μπορεί εύκολα να επεξεργαστεί το θέμα και να 

καταλήξει σε εναλλακτικές λύσεις 

 

Μπορεί εύκολα να παρακολουθήσει και να διορθώσει τις δράσεις του με βάση τα 

αποτελέσματα 

  

Διαφορετικές στρατηγικές για γρήγορη και εύκολη προσαρμογή στις ανάγκες των 

μαθητών (εστιασμός προσοχής μαθητών/δημιουργία ενδιαφέροντος) 

 

 

Ανοχή στις διάφορες καταστάσεις που παρουσιάζονται στην τάξη (ευέλικτος χειρισμός)   

 

Π
Ρ

Ω
Τ

Ο
-Τ

Υ
Π

ΙΑ
 

Ασυνήθιστες ιδέες για ένα θέμα  

Έχει το δικό του προσωπικό στυλ και δεν επαναλαμβάνει δραστηριότητες  οποίες 

παρουσιάσαμε στην τάξη  

 

Έχει αυθόρμητες και αυθεντικές ιδέες και εμπνεύσεις  

Μπορεί να δημιουργήσει μοναδικές και λογικές/πραγματοποιήσιμες λύσεις.  
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σύνολο των περιστάσεων και συνθηκών στις οποίες εντάσσεται η εκπαιδευτική πράξη. 

Δηλαδή κάθε τι που παρατηρούμε σε μια τάξη, για να το κατανοήσουμε και να αποκτήσει 

νόημα πρέπει να το τοποθετήσουμε μέσα στο πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται. Πιο 

συγκεκριμένα, η ηλικία των παιδιών, τα ενδιαφέροντα τους, οι προϋπάρχουσες γνώσεις 

τους, οι εθνοπολιτισμικές τους ταυτότητες και γενικά η δυναμική της ομάδας. Ένα σύνολο 

δεδομένων που σε κάθε σχεδιασμό και διδασκαλία πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά 

υπόψη, προκειμένου όλες οι διαδικασίες και δράσεις που σχεδιάζονται να αφορούν και να 

κινητοποιούν μια συγκεκριμένη ομάδα παιδιών.  

 Εφαρμόζοντας λοιπόν ο φοιτητής το διδακτικό του σχεδιασμό σ’ ένα μαθησιακό 

περιβάλλον του οποίου θα αναγνωρίσει τις βασικές παραμέτρους θα δείξει στην πράξη το 

γνωσιολογικό του υπόβαθρο την ευελιξία και πρωτοτυπία του. Σίγουρα ο κάθε νηπιαγωγός 

έχει το δικό του στυλ όμως η ικανότητα του να προσαρμόζεται καθορίζει και τη 

δημιουργικότητά του. Όπως επισημαίνει και η Καμπέζα (2016), η αναζήτηση τρόπων 

διαχείρισης της ομάδας, των υλικών και του χρόνου, θα καθορίσουν και τη συμμετοχή των 

παιδιών αφού οι δραστηριότητες θα έχουν ενδιαφέρον γι’ αυτά. 

Έχοντας υπόψη αυτές τις ικανότητες του φοιτητή-νηπιαγωγού, δημιουργήθηκε ο 

πίνακας 3.4. που αξιολογεί τα χαρακτηριστικά μιας δημιουργικής διδασκαλίας. Η σύνδεση 

μιας δραστηριότητας που πραγματοποιείται και εξελίσσεται στην τάξη, με τα ενδιαφέροντα 

και τις εμπειρίες των νηπίων συμβάλλει στο δημιουργικό τρόπο μάθησης όλης της ομάδας.  

3.4.6.4 Το χιούμορ στη διδασκαλία   

Το χιούμορ έχει αναφερθεί ως ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου 

και στις μέρες μας θεωρείται ως μια ενεργητική στρατηγική μάθησης αφού ενισχύσει τη 

μάθηση με την προώθηση της κατανόησης και τη διατήρηση πληροφοριών (Bakar 2018∙ 
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Αρχάκης και Τσάκωνα 2016∙ Pitri 2011∙ Horng et al.2005∙ Carty and Musharbash 2008∙ 

Morton 2009). 

Αρκετοί ερευνητές αναφέρουν πως έχει παρατηρηθεί ότι οι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν το χιούμορ ως εργαλείο διαχείρισης της τάξης (McKeachie και Svinicki, 

2006∙ Morton, 2009). Αυτή η άποψη μας βρήκε σύμφωνους αφού και οι εμπειρίες μας το 

επιβεβαιώνουν, γι’ αυτό και έχουν δημιουργηθεί κριτήρια αξιολόγησης για τον τρόπο που 

οι νηπιαγωγοί χρησιμοποιούν το χιούμορ στην αίθουσα διδασκαλίας.  

Το πρώτο κριτήριο αξιολόγησης όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα, 

δημιουργήθηκε με βάση την ασυνέπεια, την εννοιολογική μεταστροφή όπως περιγράφεται 

στη βιβλιογραφία (Pitri 2011∙ Martin 2010∙ Morreall 1983). Το ίδιο σκεπτικό 

ακολουθήθηκε και στο διδακτικό σχεδιασμό, πίνακας 3.3.  

Στη χρήση όμως του χιούμορ στην αίθουσα διδασκαλίας όπως υπογραμμίζουν οι 

Baid και Lambert (2010), υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στο σκόπιμα εμπνευσμένο 

και σ’ αυτό που δεν έχει σχέση με το θέμα διδασκαλίας. Όπως επισημαίνει και ο Skinner 

(2001), θα πρέπει να υπάρχει σαφής διδακτική λογική και παιδαγωγικός σκοπός για τη 

χρήση του χιούμορ που να προκύπτει είτε από το διδακτικό αντικείμενο είτε από την 

ατμόσφαιρα στην τάξη. Έχοντας ως οδηγό τα πορίσματα ερευνών καθώς και προσωπικά 

βιώματα και εμπειρίες, δημιουργήθηκαν τα κριτήρια που στόχευαν στην αξιολόγηση του 

τρόπου που οι φοιτητές χρησιμοποιούσαν το χιούμορ κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 

τους. 

Αναμφίβολα υπάρχουν άτομα με έμφυτο και πηγαίο χιούμορ, όμως και τα άτομα 

που δεν έχουν την ίδια ικανότητα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία τους. 

Όπως επισημαίνει ο Korobkin (1988), ένα από τα σημαντικότερα πορίσματα ερευνών 
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καταδεικνύουν πως αν το χιούμορ χρησιμοποιείται σταδιακά στη διδασκαλία μέσω 

προσεκτικού σχεδιασμού, ακόμη και οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν φυσική αίσθησή του 

θα μπορούσαν να το εφαρμόσουν με επιτυχία στις αίθουσες διδασκαλίας. Όπως αναφέρει, 

οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συλλέξουν και να χρησιμοποιήσουν χιουμοριστικό υλικό που 

δημιουργείται αλλού (Korobkin, 1988). 

3.4.6.5 Η ευελιξία στη διδασκαλία   

Σύμφωνα με τους Νάνου, Δαδαμόγια, Παναγιώτου, και Τραφαλή (2009), τα άτομα με 

ευελιξία έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν περίπλοκα προβλήματα. Προσαρμόζονται 

γρήγορα στις αλλαγές ή τις εξελίξεις του περιβάλλοντος και έχουν την ικανότητα να κάνουν 

εύκολα μετάβαση από μια δραστηριότητα σε άλλη. Οι Shi-Jer et al. (2012), επισημαίνουν 

επίσης πως τα άτομα με ψηλό βαθμό γνωστικής ευελιξίας, μπορούν να αντιδρούν σε 

απρόβλεπτες καταστάσεις, να βρίσκουν εύκολα λύσεις, αλλά και να μεταβαίνουν από μια 

δραστηριότητα σε άλλη χωρίς δυσκολία. Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν πως τα άτομα με 

ευελιξία έχουν υψηλό βαθμό ανοχής σε ασαφή και αβέβαια θέματα και να μπορούν να 

«σπάζουν» τους περιορισμούς της σκέψης τους χρησιμοποιώντας νέες έννοιες και τρόπους 

για την επίλυση προβλημάτων (Shi-Jer  et al. 2012). Πολλές φορές η ευελιξία του φοιτητή 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του συμβαδίζει και με την πρωτοτυπία του, αφού όπως 

επισημαίνουν και οι Kenett, et al. (2017) η ευελιξία στη δημιουργικότητα σχετίζεται με την 

πρωτοτυπία των ιδεών. 

Οι εναλλακτικές λύσεις που θα δώσει κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητάς του, 

για να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών είναι ικανότητα ευελιξίας. Όπως 

αναφέρουν οι Καμπέζα και Σφυροέρα (2016), η ικανότητα του εκπαιδευτικού να «διαβάζει» 

το πλαίσιο της τάξης του είναι προϋπόθεση που μπορεί να συμβάλει στη νοηματοδότηση 
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της εκπαιδευτικής πράξης από όλους, στην συγκεκριμένη περίπτωση φοιτητή-νηπιαγωγό 

και παιδιά. Με βάση τα πιο πάνω δημιουργήθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης της ευελιξίας 

των φοιτητών στη διδασκαλία τους. 

3.4.7 Ανταπόκριση του φοιτητή στο μάθημα «Δραστηριότητες Προσχολικής  Αγωγής»  

Για καταγραφή της ανταπόκρισης των φοιτητών σε δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνταν στην αίθουσα διδασκαλίας του πανεπιστημίου, στα πλαίσια του 

μαθήματος «Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής», δημιουργήθηκε και ο πίνακας 

καταγραφής και παρατήρησης 3.5. Με αυτό τον πίνακα δινόταν η ευκαιρία στην ερευνήτρια 

να σημειώνει την ανταπόκριση και ευελιξία των φοιτητών σε ομαδικές ή ατομικές 

δραστηριότητες. Αυτή η διαδικασία βοηθούσε ιδιαίτερα τη διαδικασία συλλογής 

δεδομένων, γιατί αμέσως μετά το τέλος του μαθήματος και με βάση αυτές τις σημειώσεις, 

γίνονταν εκτενείς περιγραφές όλων των δρώμενων από την αίθουσα διδασκαλίας στο 

αναστοχαστικό ημερολόγιο της διδάσκουσας. Στον πίνακα 3.5, υπάρχουν δυο διαφορετικά 

κριτήρια, που αφορούν την ικανότητα ευελιξίας απ’ ότι στον πίνακα 3.4. Αυτό κρίθηκε 

αναγκαίο για να καταγραφεί η ανταπόκριση των φοιτητών στην αίθουσα διδασκαλίας του 

πανεπιστημίου. Με βάση αυτά τα κριτήρια η διδάσκουσα μπορούσε επίσης να κάνει 

συγκρίσεις που αφορούσαν την αρχική ανταπόκριση των φοιτητών, με έμφαση την ευελιξία 

και αν αυτή θα τροποποιούταν στην πορεία του μαθήματος (ενδεικτικές δραστηριότητες 

στο παράρτημα). 
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Πίνακας 3.5 Ανταπόκριση των φοιτητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος Δραστηριότητες 

Προσχολικής Αγωγής – Έμφαση στην ευελιξία 

 

Κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας μπορεί εύκολα να επεξεργαστεί το θέμα και να 

καταλήξει σε εναλλακτικές λύσεις 
 

Μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε διαφορετικές καταστάσεις: - Παρουσίαση, 

περιγραφή, αφήγηση 
 

Μπορεί να δώσει πολλές και εναλλακτικές λύσεις για το ίδιο πρόβλημα  

 

3.4.7.1 Ανταπόκριση του φοιτητή στο μάθημα «Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής» -  

           Έμφαση στην πρωτοτυπία  

Η πρωτοτυπία της σκέψης σύμφωνα με την Ξανθάκου (2011), είναι ένα από τα 

σημαντικότερα χαρακτηριστικά της αποκλίνουσας σκέψης, με παραγωγές που 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια της σπανιότητας και μοναδικότητας. Όπως αναφέρουν και 

οι (Corazza 2016∙ Brookhart 2013∙ Shi-Jer et al. 2012), το άτομο με πρωτοτυπία δεν 

ακολουθεί τα προηγούμενα αλλά έχει την ικανότητα να μετασχηματίζει γνώσεις και ιδέες. 

Αυτή η ικανότητα των φοιτητών έγινε προσπάθεια να αξιολογηθεί και από τους ίδιους. 

Δηλαδή κατά τη διάρκεια του μαθήματος Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής, οι 

φοιτητές εργάζονταν σε διάφορες δραστηριότητες και λύσεις προβλημάτων ατομικά ή 

ομαδικά και στη συνέχεια παρουσίαζαν στην ολομέλεια τις σκέψεις, απόψεις ή και τις 

δραστηριότητές τους. Ακολούθως οι συμφοιτητές τους με βάση τα κριτήρια που 

συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα 3.6 αξιολογούσαν την πιο πρωτότυπη δραστηριότητα. 

Πίνακας 3.6 Ανταπόκριση των φοιτητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος Δραστηριότητες 

Προσχολικής Αγωγής – Έμφαση στην πρωτοτυπία  

Ασυνήθιστες ιδέες για ένα θέμα/αναδόμηση ιδεών  

Έχει το δικό του προσωπικό στυλ και δεν επαναλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες 

παρουσιάστηκαν στην τάξη  
 

Έχει αυθόρμητες και αυθεντικές ιδέες και εμπνεύσεις  

Μπορεί να δημιουργήσει μοναδικές και λογικές/πραγματοποιήσιμες λύσεις.  
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Οι φοιτητές ήταν ενθουσιασμένοι μ’ αυτή την προσέγγιση και προσπαθούσε ο καθένας να 

δώσει ότι πιο πρωτότυπο μπορούσε, ανασυνθέτοντας δικές του ιδέες, ή ιδέες άλλων, χωρίς 

να ξεφεύγει από το στόχο που είχε ο κάθε διδακτικός σχεδιασμός. Οι ανακοινώσεις της 

αξιολόγησης γίνονταν μετά τις παρουσιάσεις όλων των φοιτητών. Αυτές οι παρουσιάσεις 

και το μοίρασμα των ιδεών με τους συμφοιτητές τους, παρατηρήθηκε πως βοηθούσε πολύ 

τους φοιτητές στο να εξελιχθούν και να σκέφτονται πιο δημιουργικά. Όπως αναφέρει ο 

Austin, (2013), αναφερόμενος στην καλλιτεχνική δημιουργία, όσο μοιράζεσαι τα «πάθη» 

σου τόσο πιο κοντά στη δουλειά σου θα νιώθουν άλλοι άνθρωποι. Αυτή η ανταλλαγή 

απόψεων και η αξιολόγηση έδινε ενέργεια στους φοιτητές και όπως επισημαίνει ο Austin, 

η δημιουργικότητα χρειάζεται πολλή ενέργεια. 

3.4.8 Η εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας  

Σύμφωνα με τον Robson, (2007), η εγκυρότητα ορίζεται ως «ο βαθμός στον οποίο αυτό που 

μετριέται ή παρατηρείται, είναι ίδιο με εκείνο που πρόκειται να παρατηρηθεί ή να μετρηθεί» 

(σ. 648). Αναμφίβολα στόχος της ποιοτικής προσέγγισης στην έρευνα, δεν είναι η 

παραγωγή μιας τυποποιημένης σειράς αποτελεσμάτων, την οποία θα μπορούσε να 

επαναλάβει και κάποιος άλλος ερευνητής, κάτι που στην ποσοτική προσέγγιση ορίζεται ως 

«αξιοπιστία» (Robson, 2007, σ. 647). Αλλά όπως επισημαίνει και ο Schofield, (2000), 

στόχος της ποιοτικής προσέγγισης είναι η ενδελεχής προσέγγιση μιας κατάστασης είναι η 

παρουσίασή της.  

Έτσι στα πλαίσια της παρούσας ποιοτικής προσέγγισης, στόχος ήταν η ενδελεχής 

παρουσίαση και η κατανόηση του τρόπου που οι φοιτητές αντιμετώπιζαν την οικοδόμηση 

μιας δημιουργικής διδασκαλίας. Το πώς σκεφτόντουσαν για να δομήσουν ένα δημιουργικό 

διδακτικό σχεδιασμό, ποια πορεία ακολουθούσαν, πώς αντέδρασαν στην νέα διδακτική 
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προσέγγιση, παρουσιάστηκαν μέσω διαφόρων μέσων συλλογής δεδομένων.  

Ουσιαστικά η εγκυρότητα σχετίζεται άμεσα με τον αντικατοπτρισμό και την 

πραγματικότητα όσων μελετιούνται. Ο Brinkmann, (2007), υποστηρίζει πως η εγκυρότητα 

στην ποιοτική προσέγγιση, δεν είναι τόσο η παθητική απεικόνιση της πραγματικότητας, 

αλλά είναι περισσότερο ένα ηθικό ζήτημα που έχει σχέση με την αποσαφήνιση, τον 

εμπλουτισμό ή τη βελτίωση της κατάστασης που μελετάται. Ο Βρασίδας, (2011), αναφέρει 

πως στην ποιοτική προσέγγιση εστιάζεται το ενδιαφέρον μας στην κατανόηση του 

φαινομένου που μελετάται παρά στην αντικειμενική προσέγγιση του. Επομένως 

αξιολογώντας μια ποιοτική έρευνα δεν ζητούμε την αντιστοιχία των αποτελεσμάτων της 

με τον «αντικειμενικό» κόσμο, αλλά τη συνοχή της παρουσίασης ως μιας λεπτομερούς, 

ολοκληρωμένης και συνεκτικής έκθεσης, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στον 

αναγνώστη ως «συν-αναλυτή» στη μελέτη (Vrasidas & Solomou, 2013). 

Μέσα από την παρούσα έρευνα παρουσιάζεται λεπτομερώς και συνεκτικά η 

εφαρμογή μιας νέας διδακτικής προσέγγισης. Η μεταφορά δηλαδή της πορείας που 

ακολουθούν καταξιωμένοι καλλιτέχνες για να καταλήξουν σ’ ένα αποτέλεσμα που να έχει 

νόημα για τους ίδιους σ’ ένα άλλο πεδίο, στην οικοδόμηση μιας διδασκαλίας. Η 

παρουσίαση όλης της διαδικασίας, του μαθήματος Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής, 

στο οποίο εφαρμόστηκε η νέα διδακτική προσέγγιση, η ανταπόκριση των φοιτητών, οι 

σκέψεις, τα συναισθήματα τους και τα αποτελέσματα, γίνεται με τρόπο που δίνει τη 

δυνατότητα στον αναγνώστη να είναι συνοδοιπόρος σ’ αυτό το ταξίδι της γνώσης. 

Οι ερευνητές διαχωρίζουν την εγκυρότητα σε εξωτερική και εσωτερική, 

διαχωρισμός που ισχύει περισσότερο στην ποσοτική έρευνα. Η εσωτερική εγκυρότητα 

αφορά το κατά πόσο ο ερευνητής διερευνά αυτό που θεωρεί ότι διερευνά, ενώ η εξωτερική 
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εγκυρότητα αφορά το κατά πόσον όσα διερευνώνται μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορα 

συγκείμενα, κάτι που παραπέμπει στην έννοια της «αξιοπιστίας». 

Σ’ ότι αφορά την ποιοτική έρευνα ο Johnson (1997) αναπτύσσει τρία διαφορετικά 

είδη εγκυρότητας. Την περιγραφική, την ερμηνευτική και τη θεωρητική. Η περιγραφική 

εγκυρότητα εξαρτάται από την ακρίβεια των περιγραφικών πληροφοριών (πρόσωπα, 

χώρος, χρόνος, γεγονότα, αντικείμενα, συμπεριφορές). Η ερμηνευτική εγκυρότητα αφορά 

την ακρίβεια στη σκιαγράφηση του νοήματος που προσδίδουν οι συμμετέχοντες σε ότι 

ερευνάται (απόψεις, σκέψεις, συναισθήματα, προθέσεις και εμπειρίες των 

συμμετεχόντων). Η θεωρητική εγκυρότητα, πιο αφηρημένη έννοια, προκύπτει αν η 

θεωρητική ερμηνεία που αναπτύσσεται, (πώς δηλαδή εκδηλώνεται ένα φαινόμενο και γιατί 

εκδηλώνεται με αυτό τον τρόπο), ταιριάζει με τα δεδομένα της έρευνας.  

Σ’ ότι αφορά αυτή τη μορφή εγκυρότητας, καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας μέσω 

του αναστοχαστικού μου ημερολογίου, κατέγραφα όλες τις φάσης της συγκεκριμένης 

έρευνας λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αντιδράσεις των φοιτητών καταγράφοντας τι 

ακριβώς έβλεπα και όχι τι θα ήθελα να δω. Σ’ όλα αυτά τα δεδομένα ανέτρεχα πάντα 

αντιπαραβάλλοντας τα με τις ερμηνείες που αναπτύσσονταν. 

Για διασφάλιση της εγκυρότητας στην ποιοτική έρευνα οι (Eisner, 2000∙ Johnson 

1997∙ Erickson, 1986∙ Lincoln και Guba 1985), προτείνουν διάφορες στρατηγικές, όπως 

είναι: ο ρόλος του ερευνητή, η διατύπωση των ερωτημάτων, η «τριγωνοποίηση», ο 

«κριτικός φίλος». 

Ο ρόλος του ερευνητή 

Ένας καθοριστικός παράγοντας εγκυρότητας, όπως αναφέρουν οι (Eisner, 2000∙ 

Johnson 1997∙ Erickson, 1986∙ Lincoln και Guba 1985), είναι ο ρόλος του ίδιου του 

ερευνητή. Αν τα δεδομένα που θα παρουσιάσει θα καταγράφονται με κάθε λεπτομέρεια 
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αλλά και θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα χωρίς να επηρεάζονται από δικές του 

προκαταλήψεις σε βαθμό που θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα της έρευνας. Σύμφωνα με 

την Willing (2015), στην ερμηνευτική προσέγγιση απαιτείται όπως οι ερευνητές είναι 

ιδιαίτερα σχολαστικοί. Είναι απαραίτητο όπως προσπαθούν να εντοπίζουν το νόημα, για 

τον τρόπο που οι άνθρωποι βιώνουν τα γεγονότα. Γι’ αυτό πρέπει να είναι πολύ 

προσεκτικοί στη συλλογή εκείνων των ενδείξεων που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να 

ερμηνεύσουν τις κοινωνικές δομές και τα νοήματα όπως εκδηλώνονται (Βρασίδας, 2014). 

Στην παρούσα ερευνητική διαδικασία παρουσιάζεται ο ρόλος της ερευνήτριας και 

η σχέση της με τους συμμετέχοντες, στο κεφάλαιο το ερευνητικό πλαίσιο της έρευνας 

(3.2). 

Τα ερευνητικά ερωτήματα 

Οι McKeeney και Reeves (2012), επισημαίνουν πως η εγκυρότητα μιας μελέτης 

διασφαλίζεται και από τη διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων. Αν αυτά πηγάζουν 

μέσα από επίσημες δραστηριότητες, π.χ. βιβλιογραφική ανασκόπηση ή συνεντεύξεις με 

ειδικούς, αλλά και ανεπίσημες δραστηριότητες, (π.χ. συζήτηση με κριτικούς φίλους). Στην 

παρούσα έρευνα τα ερωτήματα διαμορφώθηκαν μετά από μελέτη της σχετικής 

βιβλιογραφίας αλλά και μετά από εκτενείς συζητήσεις με τις επόπτριες της διατριβής, οι 

οποίες παρείχαν πολύτιμες προτάσεις για βελτίωση στη διατύπωσής τους. 

«Τριγωνοποίηση» 

Κατά τη συλλογή των δεδομένων η τεχνική της τριγωγοποιήσης ενισχύει την 

εγκυρότητα και την πειστικότητα των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με τους (McKeeney και 

Reeves 2012∙ Lincoln και Guba 1985∙ Erickson 1986), η τριγωνοποίηση επιτυγχάνεται με 

τη χρήση πολλών και διαφορετικών πηγών, μεθόδων ή ερευνητών. Με αυτή η διαδικασία 
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σύμφωνα με το Σαλβαρά, (2013), ενισχύεται η αληθοφάνεια των συμπερασμάτων. Στην 

παρούσα έρευνα προκειμένου να επιτευχθεί μια όσο το δυνατό ολόπλευρη θέαση και 

κατανόηση της ερευνητικής κατάστασης και να ενισχυθεί η εγκυρότητα και αξιοπιστία της 

έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του «τριγωγισμού». Η τριπλή δηλαδή διασταύρωση 

των στοιχείων με τη χρήση διαφορετικών μεθόδων συλλογής δεδομένων στο ίδιο 

ερευνητικό αντικείμενο (Elliott & Adelman, 1974∙ Somekh, 2010∙ Elliott, 1991∙ Altrichter, 

Posch & Somekh, 2001∙ Κατσαρού & Τσάφος, 2003).  

Στόχος της έρευνας ήταν η εξέταση σύνθετων καταστάσεων που αφορούσαν την 

οικοδόμηση μιας δημιουργικής διδασκαλίας μέσα από όσο το δυνατό περισσότερων 

οπτικών γωνίων. Γι’ αυτό και η άντληση δεδομένων προήλθε από διαφορετικές πηγές 

όπως: συνεντεύξεις, συμμετοχικές παρατηρήσεις, διδακτικούς σχεδιασμούς, διδασκαλίες, 

φάκελους επιτευγμάτων/portfolio και αναστοχαστικών ημερολόγιων. Με αυτή τη 

διαδικασία, κάθε πηγή δεδομένων ενημέρωνε την τελική ανάλυση τους µε τρόπο που το 

κάθε εύρημά της έρευνας να πρόκυπτε ως αποτέλεσμα της επιβεβαίωσης τουλάχιστον 

μιας ακόμα πηγής δεδομένων. Η τριγωνοποίηση προσέδιδε αξιοπιστία στα ευρήματα της 

έρευνας και εξασφάλιζε την επάρκεια και καταλληλόλητα των ερμηνειών που πρόκυπταν 

από τα ευρήματα. 

 «Ο κριτικός φίλος»  

Ο κριτικός φίλος είναι ένα άτομο το οποίο εμπιστεύεται ο ερευνητής και το επιλέγει 

για να συμμετέχει στην έρευνα. Κατανοεί την εκπαιδευτική κατάσταση και βοηθά τον 

ερευνητή στο να πετύχει μια εποικοδομητική κριτική στάση (Μπαγάκης, 2005). Ο Lomax 

(1996), επισημαίνει πως η παρουσία ενός κριτικού φίλου επαληθεύει τη γνησιότητα της 

έρευνας. 
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Στην παρούσα ερευνητική διαδικασία η σχέση μου με τους κριτικούς φίλους καλλιεργήθηκε 

από την πρώτη φάση της ανασκόπησης και βιβλιογραφικής αποδελτίωσης της ερευνητικής 

διαδικασίας. Οι κριτικοί φίλοι είχαν εμπειρία ως ερευνητικοί επιστήμονες στον τομέα της 

δημιουργικότητας στην εκπαίδευση, αυτοί ήταν: Οι επόπτριες της εν λόγω έρευνας καθώς 

και μια συνάδελφος, οι οποίες λειτουργούσαν ως έμπιστοι συνεργάτες, που διατύπωναν τις 

προσωπικές τους σκέψεις και πεποιθήσεις για την εξέλιξη της έρευνας. Η συνάδελφος με 

την προσωπική της εμπειρία σε διδακτικούς σχεδιασμούς και διδασκαλίες φοιτητών, 

εμπλούτισε τους προβληματισμούς μου, συντελώντας στην αξιοποίηση των ευρημάτων της 

ερευνητικής διαδικασίας. 

3.5 Διαδικασία ανάλυσης δεδομένων  

Στην παρούσα ερευνητική διαδικασία χρησιμοποιήθηκε η θεματική ανάλυση των 

δεδομένων. Σ’ αυτή τη μέθοδο ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων σύμφωνα με τους Clarke, 

Braun και Hayfield (2015), ο ερευνητής εντοπίζει επαναλαμβανόμενα νοηματικά μοτίβα τα 

οποία και «θεματοποιεί». Αυτή η διαδικασία που προσδίδει «θεωρητική ελευθερία» και 

«ευελιξία» στον ερευνητή, θεωρείται και ένα από τα πλεονεκτήματα της θεματικής 

ανάλυσης (Braun & Clarke, 2006). Παρόλη όμως την «ευελιξία» που έχει ο ερευνητής δεν 

σημαίνει πως η διεξαγωγή ανάλυσης της έρευνας δεν είναι επιστημολογικά πλαισιωμένη.  

Όπως υποστηρίζει ο Willig, (2015), η θεματική ανάλυση είναι συμβατή με μεγάλο 

εύρος επιστημολογικών θέσεων (π.χ. ρεαλισμός, φαινομενολογία). Ο ερευνητής καλείται 

να προσδιορίσει ο ίδιος επιστημολογικά και θεωρητικά την ανάλυσή του, κυρίως βάσει των 

ερευνητικών του ερωτημάτων. Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται επίσης να είναι σαφής σχετικά 

με το τι επιδιώκει να μάθει και τι αντιπροσωπεύουν τα θέματα ή τα μοτίβα που έχει 

εντοπίσει κατά τη διαδικασία της ανάλυσης (π.χ. υποκειμενικές αντιλήψεις, κοινωνικές 
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αναπαραστάσεις, κατασκευές, κ.ά.).  

Στην παρούσα ερευνητική διαδικασία για τη διεξαγωγή της θεματικής ανάλυσης 

ακολουθήθηκαν έξι συγκεκριμένα βήματα όπως τα προτείνουν οι Braun και Clarke (2006). 

Αναμφίβολά όμως όπως επισημάνουν οι ίδιοι, αυτά δεν προϋποθέτουν μια γραμμική πορεία 

στην όλη διαδικασία. Με βάση αυτά τα βήματα δημιουργήθηκε το πιο κάτω διάγραμμα 3.4 

και στη συνέχεια επεξηγούνται οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο καθένα.  

 

Διάγραμμα 3.4 Διαδικασίες για θεματική ανάλυση (Braun και Clarke 2006) 

Τα δεδομένα της έρευνας προέκυψαν: από τις συνεντεύξεις πριν και μετά τη νέα 

διδακτική προσέγγιση, από τα αναστοχαστικά ημερολόγια τόσο των φοιτητών όσο και της 

ερευνήτριας, από τους διδακτικούς σχεδιασμούς και τις διδασκαλίες των φοιτητών πριν και 

μετά την εφαρμογή των σταδίων εικαστικής δημιουργίας. Τα πιο πάνω δεδομένα 

αποτέλεσαν και τις πηγές αναζήτησης θεμάτων ακολουθώντας τα βήματα όπως 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα. 

1ο Εξοικείωση με τα δεδομένα.  

Στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης χρειάζεται εξοικείωση του ερευνητή με το ερευνητικό 

υλικό. Για αυτό απαιτείται επαναλαμβανόμενη προσεκτική ανάγνωση του συνόλου των 

ερευνητικών δεδομένων και ενεργητική αναζήτηση νοημάτων, θεμάτων και μοτίβων που 

έχουν σημασία για το θέμα/φαινόμενο που μελετάται. Ο ερευνητής καταγράφει τις αρχικές 

του ιδέες πριν ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο. Στη συγκεκριμένη έρευνα αρχικά μελετήθηκαν 
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λεπτομερώς οι καταγεγραμμένες συνεντεύξεις από τους φοιτητές σχετικά με τη 

δημιουργικότητα και την οικοδόμηση της διδασκαλίας. Μετά απ’ αυτή τη διαδικασία 

εντοπίστηκαν θέματα που αφορούσαν την άποψη όλων των φοιτητών για την ύπαρξη 

δημιουργικής διδασκαλίας, όχι όμως και δημιουργικού διδακτικού σχεδιασμού. Επίσης 

όλοι οι φοιτητές εξέφραζαν θαυμασμό για τους δημιουργικούς εκπαιδευτικούς και μερικοί 

από αυτούς εξέφρασαν την άποψη πως η δημιουργικότητα είναι ένα έμφυτο χάρισμα που 

δύσκολα καλλιεργείται. Αξιοσημείωτες επίσης ήταν οι δηλώσεις τους πως το θέμα που 

επρόκειτο να διδάξουν στο νηπιαγωγείο δεν χρειαζόταν να άρεσε και στους ίδιους.  

Ο επαναλαμβανόμενος στοχασμός από το αναστοχαστικό μου ημερολόγιο, οδήγησε 

σε εντοπισμό θεμάτων σχετικών με την ανταπόκριση των φοιτητών για το ίδιο το μάθημα 

Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής στο οποίο εφαρμόστηκε η νέα διδακτική 

προσέγγιση. Ο τρόπος που οι φοιτητές σκέφτονταν την οικοδόμηση μιας διδασκαλίας τους 

και ποιους παράγοντες λάμβαναν υπόψη, ήταν ένα άλλο θέμα. Οι διδακτικοί σχεδιασμοί 

και οι διδασκαλίες των φοιτητών πριν και μετά τη νέα διδακτική προσέγγιση αποτέλεσε 

επίσης πηγή αναζήτησης θεμάτων. Το γνωσιολογικό υπόβαθρο των φοιτητών για το θέμα 

που έπρεπε να ετοιμάσουν διδακτικό σχεδιασμό και η οριοθέτησή του, αποτέλεσαν επίσης 

σημαντικά θέματα της έρευνας.  

2ο Κωδικοποίηση:  

Σ’ αυτό το στάδιο ανάλυσης δεδομένων δίνεται ένας αρχικός εννοιολογικός προσδιορισμός 

(κώδικας), σε κάθε απόσπασμα του κειμένου. Ο κώδικας εκφράζει σε συντομία το νόημα 

που δίνει ο ερευνητής στο συγκεκριμένο απόσπασμα δεδομένων, (π.χ. ικανοποίηση, 

αίσθημα χαράς κ.λ.π.). Στο ίδιο απόσπασμα όπως επισημαίνει ο Willig, (2015), μπορούν να 

αποδοθούν περισσότεροι από ένας κωδικοί ή κάποιοι να συνδυαστούν μεταξύ τους, αφού 
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σε ένα απόσπασμα μπορεί να αναφύονται διαφορετικά νοήματα. Επίσης ο ίδιος κωδικός 

μπορεί να δοθεί σε περισσότερα αποσπάσματα, όταν σ’ αυτά αναγνωρίζεται το ίδιο 

περιεχόμενο. Ο Τσιωλής (2018) αναφέρει πως οι κωδικοί μπορεί να είναι περιγραφικού 

τύπου, συνοψίζοντας και περιγράφοντας το έκδηλο περιεχόμενο μιας ενότητας δεδομένων. 

Μετά την εξοικείωση με τα δεδομένα της συγκεκριμένης έρευνας, δόθηκε ένας 

κώδικας που ουσιαστικά μπορούσε να αποτελέσει τίτλο σε αποσπάσματα, κείμενα, 

διδακτικούς σχεδιασμούς και παρατηρήσεις.  

3ο Αναζήτηση των θεμάτων: 

Σε αυτό το στάδιο ο ερευνητής συνδυάζει διαφορετικούς κωδικούς αναζητώντας πιθανά 

θέματα ή μοτίβα που προκύπτουν μέσα από τα δεδομένα. Κάποιοι αρχικοί κωδικοί μπορεί 

να σχηματίσουν κύρια θέματα, ενώ άλλοι υποθέματα ή υποκατηγορίες. Για την οργάνωση 

των κωδικών και την ανάδειξη των θεμάτων σημαντικό ρόλο παίζουν οι έννοιες και η 

θεωρητική ευαισθητοποίηση, που έχει αντλήσει ο ερευνητής από τη σχετική βιβλιογραφία 

(Τσωλής, 2018).  

 Συγκεκριμένα, μετά την κωδικοποίηση των δεδομένων, η προσπάθεια εστιάστηκε 

στην «ομαδοποίηση» των κωδίκων που αντικατόπτριζαν το ίδιο θέμα, π.χ. όλες οι απόψεις 

για δημιουργικό διδακτικό σχεδιασμό, για οριοθέτηση θέματος διδασκαλίας, για 

γνωσιολογικό υπόβαθρο του θέματος προς διδασκαλία κ.ά.. Ένα παράδειγμα για τον τρόπο 

που έγινε η ομαδοποίηση των δεδομένων και η αναζήτηση κωδίκων παρουσιάζεται στους 

πίνακες που ακολουθούν. 
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Πίνακας 3.7 Αρχικός εννοιολογικός προσδιορισμός - Κωδικοποίηση 

Συνέντευξη ερευνήτριας με φοιτητές στην αρχή του 

μαθήματος «Δραστηριότητες  Προσχολικής Αγωγής» Ε 

(ερευνήτρια), Φ (φοιτητής/τρια) 

Αρχικοί Κώδικες 

Ε:Τι σημαίνει για σένα δημιουργικότητα; 

Φ: Είναι ο τρόπος να εκφραζόμαστε αλλιώς… 

Ε: Πώς δηλαδή; 

Φ: να εκφράζεσαι διαφορετικά από τους άλλους, να 

εκφράζεσαι με φαντασία, να πειραματίζεσαι…… Δηλαδή, και 

νηπιαγωγοί που είναι δημιουργικοί κάνουν το μάθημά τους πιο 

ενδιαφέρον και αρέσει στα παιδιά 

Ε: Τι διαφορετικό έχει ένα τέτοιο μάθημα που σε κάνει να 

πιστεύεις πως το άτομο που διδάσκει είναι δημιουργικό;  

Φ: Έχουν πολύ ωραίο εποπτικό και μπαίνουν οι ίδιοι σε 

κάποιο ρόλο, π.χ. κάνουν δραματοποιήσεις (Πέτρος σελ. 20) 

 

 

 

 

Φαντασία 

Πειραματισμός 

 

 

Δημιουργικότητα = τέχνη, 

μουσική, θέατρο 

 

Καινοτομία  

 

 Η δημιουργικότητα οδηγεί 

σε μαθήματα που αρέσουν 

στα παιδιά 

 

Τα άτομα που φαντάζονται 

είναι και δημιουργικά 

 

Δεν υπάρχει η 

δημιουργικότητα σε όλα τα 

άτομα 

Φ: Δημιουργικότητα για εμένα σημαίνει να εκφράζεσαι 

ελεύθερα, να λες τις απόψεις σου χωρίς να σε νοιάζει πώς θα σε 

κρίνουν οι άλλοι. 

Ε: Όσοι δηλαδή εκφράζονται ελεύθερα είναι δημιουργικοί; 

Φ: Εννοώ πως τα δημιουργικά άτομα δεν φοβούνται να δείξουν 

κάτι καινούργιο. Δεν σκέφτονται πώς θα τους κρίνουν οι άλλοι. 

Επίσης δημιουργικότητα για μένα είναι η τέχνη, η μουσική, το 

θέατρο. Στην τέχνη μπορείς να δημιουργείς ζωγραφιές και 

πίνακες. Στη μουσική να συνθέτεις τραγούδια και στο θέατρο 

να βάλεις τον εαυτό σου μέσα σε μια παράσταση ( Γεωργία σελ. 

10). 

Φ: Έχει να κάνει με τη φαντασία που έχει κάποιος. 

Ε: Δηλαδή όποιος φαντάζεται είναι και δημιουργικός; 

Φ: Πιστεύω πως ναι. Μπορεί να σκεφτεί και να φανταστεί 

πράγματα που δεν σκέφτεται κάποιος άλλος, που είναι μόνο 

δικά του…. (Στέλλα σελ. 18) 

 

Φ: Η δημιουργικότητα για μένα έχει να κάνει με την 

πρωτοτυπία και τη φαντασία. Αυτό εγώ το βλέπω στα 

νηπιαγωγεία, μια νηπιαγωγός που είναι δημιουργική μπορεί να 

κάνει πολύ ωραία μαθήματα που αρέσουν στα παιδάκια…. 

Ε: Είναι όλα τα άτομα δημιουργικά;  

Φ: Πιστεύω πως όχι. Η δημιουργικότητα και η φαντασία δεν 

υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, το βλέπουμε γύρω μας 

αυτό. 

Ε: Υπάρχει δηλαδή σε όσα άτομα έχουν ανεπτυγμένη τη 

φαντασία;  

Φ: Πιστεύω πως ναι 

Ε: Όσα άτομα φαντάζονται είναι και δημιουργικά; 
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Φ: Ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρη (σκέφτεται) 

 (Ελένη σελ. 56) 

Ε: Μπορεί η δημιουργικότητα να βοηθήσει τους 

νηπιαγωγούς στο μάθημά τους; Και πώς μπορεί να γίνει 

αυτό; 

Φ: Σίγουρα μπορεί. Οι δημιουργικοί νηπιαγωγοί φαίνονται 

από το εποπτικό υλικό που χρησιμοποιούνε. Μπορούν να 

κάνουν πολύ ωραίο εποπτικό υλικό και αυτό ενθουσιάζει τα 

παιδιά. 

Ε: πώς βοηθά στο μάθημά τους όμως η εποπτεία του 

μαθήματος; 

Φ: Αυτό (το εποπτικό), κάνει πιο ενδιαφέρον το μάθημα, τα 

παιδάκια παρακολουθούν και μένουν προσηλωμένα όταν 

μπροστά τους στα πολλά και ωραία εποπτικά 

Ε: όταν απλά τα έχουν  μπροστά τους ή όταν τα 

χρησιμοποιούν;  

Φ: Σίγουρα όταν βλέπουν τη νηπιαγωγό να τα χρησιμοποιεί 

και όταν εμπλέκει και τα ίδια. Όταν για παράδειγμα τους δίνει 

ένα μικρόφωνο για να μιλήσουν ( Νικόλ σελ.51) 

 

  
 

Ωραίο εποπτικό υλικό και 

δημιουργικότητα νηπιαγωγών 

 

Ωραίο εποπτικό = ενδιαφέρον 

μάθημα 

 

 Χρήση εποπτικού από 

νηπιαγωγό και παιδιά 

Φ: Οι δημιουργικοί νηπιαγωγοί κάνουν πιο ωραίο μάθημα. 

Ε: Τι κάνουν δηλαδή; 

Φ: Μπορούν να μπαίνουν σε διάφορους ρόλους και να 

ζωντανεύουν μια ιστορία. Επίσης δημιουργούν ωραίο 

εποπτικό υλικό, ξέρετε το εποπτικό υλικό είναι πολύ 

σημαντικό γιατί βοηθά τα παιδιά να συμμετέχουν στο μάθημα. 

Ε: Πώς δημιουργείται ενδιαφέρον μέσω του υλικού; 

Φ: Προκαλεί ακόμα περισσότερο τα παιδιά να παρακολουθούν 

(Γεωργία σελ.31) 
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Πίνακας 3.8 Αναζήτηση θεμάτων (κύρια θέματα, υποθέματα) 

Συνέντευξη ερευνήτριας με φοιτητές στην αρχή του μαθήματος «Δραστηριότητες 

Προσχολικής Αγωγής» 

Ε (ερευνήτρια), Φ (φοιτητής/τρια) 

Ε:Τι σημαίνει για σένα δημιουργικότητα; 

Φ: Είναι ο τρόπος να εκφραζόμαστε αλλιώς…να εκφράζεσαι 

με φαντασία, να πειραματίζεσαι…… (Πέτρος  σελ. 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η έννοια της 

δημιουργικότητας  

Φ: Έχει να κάνει με τη φαντασία που έχει κάποιος. 

Ε: -Δηλαδή όποιος φαντάζεται είναι και δημιουργικός; 

Πιστεύω πως ναι. Μπορεί να σκεφτεί και να φανταστεί 

πράγματα που δεν σκέφτεται κάποιος άλλος, που είναι μόνο 

δικά του…. (Στέλλα  σελ. 18) 

Η δημιουργικότητα για μένα έχει να κάνει με την πρωτοτυπία 

και τη φαντασία. Αυτό εγώ το βλέπω στα νηπιαγωγεία, μια 

νηπιαγωγός που είναι δημιουργική μπορεί να κάνει πολύ 

ωραία μαθήματα που αρέσουν στα παιδάκια……  

…….η δημιουργικότητα και η φαντασία δεν υπάρχει σε όλους 

τους ανθρώπους  

Ε:Υπάρχει δηλαδή σε όσα άτομα έχουν ανεπτυγμένη τη 

φαντασία, 

Φ: Πιστεύω πως ναι, 

Ε: όσα άτομα φαντάζονται είναι και δημιουργικά; 

Φ: Ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρη (σκέφτεται) (Ελένη σελ. 56) 

Φ:Για μένα η φαντασία έχει σχέση με τη δημιουργικότητα. 

Είναι δημιουργικός αυτός που φαντάζεται πολύ ξεχωριστά και 

διαφορετικά από τους άλλους 

Ε: Θεωρείς δηλαδή πως τα άτομα που φαντάζονται είναι και 

δημιουργικά; 

Φ:Φυσικά, ναι! 

Ε:Ποια άτομα θεωρείς εσύ δημιουργικά; 

Φ:Σίγουρα τους καλλιτέχνες (Χαρά σελ.25) 

 

Ε:Στο νηπιαγωγείο μπορούμε να δούμε τη δημιουργικότητα και 

πού την αντικρίζουμε; 

Φ: Εγώ βλέπω πολύ δημιουργικά τα παιδιά γιατί δεν 

σκέφτονται αν αυτό που κάνουν θα αρέσει ή όχι στους 

υπόλοιπους, νιώθουν ελεύθερα (Πέτρος σελ.8) 

Πολύ δημιουργικά είναι τα 

παιδιά* 

 

 

 

*(δήλωση που έκαναν όλοι οι 

φοιτητές) 

Φ: Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο είναι πολύ δημιουργικά. 

Ε:Γιατί νομίζεις πως συμβαίνει αυτό; 

Φ: Γιατί δεν συμβιβάζονται εύκολα με τα προκαθορισμένα, γι’ 

αυτό και είναι δημιουργικά και έτοιμα για νέες προκλήσεις, σε 

αντίθεση με εμάς που σκεφτόμαστε καθετί που κάνουμε αν θα 

αρέσει, αν, και αν…και αν… (Άντρια σελ.45) 
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Φ:……Οι δημιουργικοί νηπιαγωγοί φαίνονται από το εποπτικό 

υλικό που χρησιμοποιούνε. Οι δημιουργικοί νηπιαγωγοί 

κάνουν πολύ ωραίο εποπτικό υλικό.….Αυτό (το εποπτικό) 

κάνει πιο ενδιαφέρον το μάθημα (Νάντια σελ.51) 

 

 

 

 

Δημιουργική διδασκαλία και 

εποπτικό υλικό 

Φ:Οι νηπιαγωγοί που έχουν μέσα τους τις τέχνες είναι πολύ 

δημιουργικοί γιατί φτιάχνουν εποπτικό υλικό που αρέσει στα 

παιδιά (Ελένη σελ. 56) 

  

Φ:…ξέρετε, το εποπτικό υλικό είναι πολύ σημαντικό γιατί 

βοηθά τα παιδιά να συμμετέχουν στο μάθημα. Όταν αυτό είναι 

ωραίο τα προκαλεί ακόμα περισσότερο να συμμετέχουν 

(Γεωργία) 

Φ: δημιουργική είναι η διδασκαλία που περιλαμβάνει πλούσιο 

εποπτικό υλικό (Μαρτίνα σελ.12) 

Φ: Πολλές φορές οι φοιτητές, στην πρακτική τους άσκηση, 

φτιάχνουν πολύ ωραίο εποπτικό υλικό και το χρησιμοποιούν 

σε ένα μάθημα μόνο και σε μια δραστηριότητα. Το να μπορείς 

να το μετατρέψεις ή να καταφέρεις να δημιουργήσεις 

συνθήκες για να μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις σε πολλά 

μαθήματα και διαφορετικές δραστηριότητες είναι 

δημιουργικότητα (Μαρία σελ.92) 

 

 4ο Επανεξέταση των θεμάτων:  

Το τέταρτο στάδιο ξεκινά όταν διαμορφωθεί ένα σύνολο πιθανών θεμάτων, τα οποία 

επανεξετάζονται αν πληρούν τα κριτήρια για να συμπεριληφθούν (π.χ. αν δεν υπάρχουν 

αρκετά δεδομένα ώστε να τα στηρίξουν, ή τα δεδομένα ποικίλουν αρκετά μεταξύ τους). 

Κάποια θέματα μπορεί να επικαλύπτονται οπότε χρειάζεται να συγχωνευθούν σε ένα και 

άλλα ίσως χρειάζεται να διαχωριστούν σε ξεχωριστά θέματα (Braun & Clarke, 2006). Ο 

Lincoln και Cuba (1985) συστήνουν, η ανάλυση του ερευνητικού υλικού να σταματά όταν 

δεν αναδύεται καμία νέα πληροφορία με επιπρόσθετη ανάλυση δεδομένων. 

5ο Ορισμός και ονομασία θεμάτων:  

Το πέμπτο στάδιο ξεκινά όταν διαμορφώνεται ο θεματικός χάρτης των δεδομένων. Σ’ αυτή 

τη φάση ο ερευνητής γράφει μια λεπτομερή ανάλυση για κάθε θέμα προσδιορίζοντας το 

περιεχόμενό του πάντα σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα. Σε κάθε θέμα καθορίζονται 
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τα υποθέματα και ο ερευνητής σκέφτεται τα ονόματα που θα δώσει στα διάφορα θέματα. 

Τα ονόματα πρέπει να είναι περιεκτικά, ενδιαφέροντα και να δίνουν άμεσα στον αναγνώστη 

μια εικόνα σχετικά με το τι περιλαμβάνει το κάθε θέμα.  

6ο Έκθεση των δεδομένων-συγγραφή των ευρημάτων:  

Το έκτο στάδιο αρχίζει με τη συγκέντρωση όλων των επεξεργασμένων θεμάτων που 

προκύπτουν από τα δεδομένα της έρευνας.  

Ανακεφαλαιώνοντας, στη συγκεκριμένη έρευνα ακολουθήθηκε η θεματική 

ανάλυση έχοντας ως βάση τα έξι στάδια όπως περιγράφονται πιο πάνω. Δηλαδή, μετά από 

επαναλαμβανόμενη ανάγνωση των δεδομένων της έρευνας κατέγραψα τις αρχικές μου ιδέες 

για τους κώδικες που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω. Στη συνέχεια κωδικοποίησα τα 

διάφορα αποσπάσματα των κειμένων, οργανώνοντας τα σε ομάδες και υποομάδες, ανάλογα 

με τα νοήματα που αναφύονταν από τα δεδομένα. Στο επόμενο στάδιο σύνδεσα τα διάφορα 

νοήματα που προκύπτανε από την κωδικοποίηση, προχωρώντας στον καθορισμό των 

θεμάτων τα οποία σχημάτιζαν ένα συνεκτικό σύνολο των δεδομένων της ανάλυσης. Αυτά 

ήταν: μια νέα διδακτική προσέγγιση για δημιουργικό διδακτικό σχεδιασμό, τα Στάδια 

Εικαστικής Δημιουργίας: Πλατφόρμα για το δημιουργικό σχεδιασμό μαθήματος, 

προϋποθέσεις δημιουργικής διδασκαλίας 

Ακολούθως προσπάθησα να παρουσιάσω τα πιο πάνω θέματα πέραν από μια απλή 

περιγραφή, όπως συστήνουν οι Braun και Clarke (2006), θέτοντας στον εαυτό μου 

ερωτήματα όπως: «Τι σημαίνει αυτό το θέμα;», «Ποιες είναι οι παραδοχές στις οποίες 

βασίζεται;», «Ποιες συνθήκες μπορεί να συντέλεσαν στη δημιουργία του;», Γενικότερα, 

«ποια είναι η συνολική ιστορία που απεικονίζουν τα διαφορετικά θέματα σχετικά με το 

ζήτημα/φαινόμενο;» (Braun & Clarke, 2006, σ.94). 
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3.6 Δεοντολογικά θέματα – Ηθικά θέματα  

3.6.1 Προβληματισμοί για την αποτελεσματικότητα της διδακτικής προσέγγισης που  

         διδάχθηκαν οι φοιτητές 

Η αποτελεσματικότητα μιας νέας διδακτικής προσέγγισης απασχολεί πάρα πολλούς 

εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικά συστήματα σε διάφορες χώρες. Στη σχολική χρονιά 2016-

2017 και 2018 -2019 η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού, αποτελούσε τον υπό 

έμφαση στόχο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και στην Κύπρο. Μια βασική 

έννοια του μοντέλου προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με τον Callender (2004), είναι ο 

ισχυρισμός ότι τα σχολεία είναι υπεύθυνα για την παροχή γνώσης και την ανάπτυξη κάθε 

μαθητή κατά τη διάρκεια του χρόνου, ανεξάρτητα από το επίπεδο της εκπαίδευσης με την 

οποία ο μαθητής αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος. Όπως αναφέρει ο Callender (2004), διεθνώς, 

η επάρκεια των εκπαιδευτικών αποτιμάται συνήθως με δυο τρόπους: α). Σε σχέση με αυτό 

που επιτυγχάνουν (επιδόσεις των μαθητών τους σε τεστ αξιολόγησης) β). Σε σχέση με αυτό 

που κάνουν (αξιολόγηση της διδασκαλίας). 

Πώς όμως μετριέται μια αλλαγή στην επίδοση; Αυτή οφείλεται στην προσπάθεια 

του ερευνητή ή σε άλλους εξωγενείς παράγοντες (επείσακτες μεταβλητές); Αυτή τη σχέση 

αιτίας και αποτελέσματος μπορούμε να μετρήσουμε μέσω του καθορισμού των 

μεταβλητών. Όπως αναφέρει η Mertens (2005), ο ερευνητής πρέπει να προσέξει πολύ στην 

επιλογή των μεταβλητών από τις οποίες θα προκύψουν οι κάθε είδους εξηγήσεις. Είναι 

σημαντικό να συμπεριληφθούν εκείνες οι μεταβλητές, με βάση την προηγούμενη έρευνα 

και τη θεωρία, που πιστεύουν ότι σχετίζονται με τη μεταβλητή του αποτελέσματος.  

Σ’ αυτή την ερευνητική προσπάθεια η ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν ο νέος τρόπος 

προσέγγισης του διδακτικού σχεδιασμού. Η εξαρτημένη μεταβλητή ήταν ουσιαστικά η 

«επίδοση» των φοιτητών στο σχεδιασμό και διδασκαλία των μαθημάτων τους στο 
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νηπιαγωγείο. Σκοπός ουσιαστικά ήταν να διαπιστωθεί η επίδραση αυτής της νέας 

προσέγγισης, (ανεξάρτητης μεταβλητής), σε μίαν άλλη μεταβλητή, στο διδακτικό 

σχεδιασμό. 

Από τη σύλληψη αυτής της ιδέας για διερεύνηση υπήρχε ο προβληματισμός αν το 

αποτέλεσμα της έρευνάς θα οφείλεται στη βασική παράμετρο που μελετάται (την 

ανεξάρτητη ή τις ανεξάρτητες μεταβλητές) και όχι σε άλλες επείσακτες μεταβλητές. 

Αρχικός προβληματισμός ήταν η επιλογή του δείγματος. Θα έπρεπε η ομάδα των φοιτητών 

που θα επιλεγόταν να γνώριζε ήδη τι είναι διδασκαλία και πώς διεξαγόταν στην αίθουσα 

του νηπιαγωγείου. Αυτές οι γνώσεις και εμπειρίες κρίνονταν πολύ σημαντικές γιατί θα 

βοηθούσαν το φοιτητή να προβληματιστεί και να εμβαθύνει σε παραμέτρους μιας 

δημιουργικής διδασκαλίας. Επίσης θεωρήθηκε προ απαιτούμενη εμπειρία κάποια εμπλοκή 

και επαφή των φοιτητών σε τάξη νηπιαγωγείου για να γνωρίζουν τη ζωή και τις δράσεις 

μιας σχολικής μονάδας. 

Με βάση τις συγκεκριμένες μεταβλητές (προ υπάρχουσες γνώσεις για διδασκαλία 

και πρακτική εμπειρία σε νηπιαγωγείο), επιλέγει η ομάδα των φοιτητών που 

παρακολουθούσαν το μάθημα, Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής, το χειμερινό 

τετράμηνο του 2018 για να συμμετάσχει στην παρούσα έρευνα. Θεωρήθηκε η 

καταλληλότερη ομάδα για να διδαχθεί αυτή τη νέα προσέγγιση γιατί είχε ήδη μπει σε 

νηπιαγωγεία μέσα στα πλαίσια των μαθημάτων της Σχολικής Εμπειρίας Ι και ΙΙ. Οι 

συγκεκριμένοι φοιτητές είχαν διδάξει μαθήματα σε παιδιά απ’ όλους τους τομείς του 

Αναλυτικού προγράμματος. Έχοντας λοιπόν αυτές τις γνώσεις και εμπειρίες, θα μπορούσαν 

πιο εύκολα να μπουν πιο βαθιά στο θέμα δημιουργικότητας και διδακτικού σχεδιασμού. 

Επίσης οι ίδιοι φοιτητές στο αμέσως επόμενο τετράμηνο θα πραγματοποιούσαν το 
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μάθημα της Σχολικής Εμπειρίας ΙΙΙ, κατά τη διάρκεια του οποίου θα παρέμεναν σε 

νηπιαγωγεία για δέκα συνεχής βδομάδες και θα πραγματοποιούσαν 90 διδασκαλίες. Στη 

Σχολική Εμπειρία ΙΙΙ θα τους δινόταν η ευκαιρία να μετατρέψουν σε πράξη όλα όσα 

διδάχθηκαν για το νέο τρόπο προσέγγισης του διδακτικού τους σχεδιασμού. Ταυτόχρονα η 

ερευνήτρια, που συντόνιζε και το πρόγραμμα της σχολικής εμπειρίας, θα μπορούσε να 

παρακολουθήσει τις διδασκαλίες των φοιτητών και να δώσει ανατροφοδότηση. Επιπλέον, 

γι’ αυτή την ομάδα φοιτητών, υπήρχαν δεδομένα από τους διδακτικούς τους σχεδιασμούς 

τους οποίους εφάρμοσαν σε νηπιαγωγεία σε προηγούμενο εξάμηνο. Μαζί με αυτούς τους 

υπήρχαν και οι αξιολογήσεις των διδασκαλιών τους οι οποίες έγιναν από επόπτες καθηγητές 

του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Αυτό θα έδινε τη 

δυνατότητα αντιπαραβολής των αρχικών αξιολογήσεων διδακτικού σχεδιασμού και 

διδασκαλιών με επόμενες που θα ακολουθούσαν τη νέα διδακτική παρέμβαση.    

Ένα άλλο ερώτημα που προβλημάτισε ήταν: οι φοιτητές που συμμετείχαν στην 

έρευνα μόνο αυτό το μάθημα διδάχθηκαν σε ένα τετράμηνο; Πώς θα γνωρίζουμε ότι μόνο 

από αυτή την παρέμβαση επηρεάστηκαν για το νέο τρόπο προσέγγισης της διδασκαλίας 

τους; Για να ελαττωθεί αυτή τη παρείσακτη μεταβλητή μελετήθηκαν τα δεδομένα όλων των 

φοιτητών και παρατηρήθηκε πως όλοι είχαν ήδη διδαχθεί τα μαθήματα διδακτικής 

μεθοδολογίας.  

Ένας επιπλέον προβληματισμός αφορούσε και την ακαδημαϊκή επίδοση αυτών των 

φοιτητών, η οποία δεν ξεπερνούσε τον μέσο όρο. Υπήρξε ο προβληματισμός πως αν η 

ομάδα που επιλέγηκε είχε ψηλές επιδόσεις θα υπήρχαν καλύτερα αποτελέσματα. Όμως 

σύμφωνα με την Mertens (2009), αν τα άτομα που θα επιλέξουμε δεν βρίσκονται στα άκρα 

της κοινωνικής καμπύλης, είναι καλύτερα. Αυτό γιατί, οι πολύ αδύνατοι δεν θα πάνε πιο 
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κάτω αλλά προς τα πάνω και οι δυνατοί μπορεί να πάνε προς τα κάτω αντί προς τα πάνω, 

δημιουργώντας πρόβλημα στατιστικής παλινδρόμησης.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω προχώρησε η έρευνα με τη συγκεκριμένη 

ομάδα προσπαθώντας να αποφευχθούν όσο είναι δυνατόν οι επείσακτες μεταβλητές. Ένα 

πρόβλημα που πιθανό να δημιουργούσε πρόβλημα εγκυρότητας, ήταν ο παράγοντας χώρος 

και ο χρόνος εφαρμογής της νέας προσέγγισης. Γι’ αυτό στο τέλος του τετράμηνου οι 

φοιτητές εφάρμοσαν όσα διδάχθηκαν σε αίθουσα νηπιαγωγείου. Όλοι δίδαξαν στο ίδιο 

νηπιαγωγείο και στην ίδια προδημοτική τάξη για να αποφευχθεί ο παράγοντας μη 

ισοδύναμων τμημάτων. Δηλαδή όλοι οι φοιτητές διδάξαν μαθήματα στην ίδια τάξη για μια 

βδομάδα, εφαρμόζοντας τη νέα στρατηγική τόσο στο σχεδιασμό όσο και στη διδασκαλία 

των μαθημάτων τους. 

Ένας άλλος τρόπος αξιολόγησης της ανίχνευσης των αντιλήψεων των φοιτητών για 

το τι θεωρούσαν δημιουργική διδασκαλία ήταν και η συνέντευξη. Γι’ αυτό και πριν τη 

διδακτική παρέμβαση οι φοιτητές συμμετείχαν σε ατομική ημιδομημένη συνέντευξη. Η 

συνέντευξη είχε ως στόχο την ανίχνευση των αντιλήψεων τους αναφορικά με τι θεωρούσαν 

δημιουργικό μάθημα και τι θα μπορούσε να βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας τέτοιας 

διδασκαλίας. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε και στο τέλος της παρέμβασης για να 

διαφανή αν τροποποιήθηκαν οι αντιλήψεις τους για το τι θεωρούν δημιουργική διδασκαλία. 

Εν κατακλείδι υπάρχουν πολλοί τρόποι απομόνωσης της ανεξάρτητης μεταβλητής 

και κατ’ επέκταση απόδοσης σ’ αυτήν, της αλλαγής μετά από μια παρέμβαση. Βασικός 

παράγοντας σ’ αυτό είναι ο ίδιος ο ερευνητής, που πρέπει να αναγνωρίζει ποιοι άλλοι 

παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξαρτημένη μεταβλητή της έρευνας του και 

να προσπαθήσει να τους μειώσει σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό. Ουσιαστικά να 
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απομονώσει την ανεξάρτητη μεταβλητή για να προσδώσει σ’ αυτήν την αλλαγή. Στα 

πλαίσια αυτής της έρευνας η ερευνήτρια προσπάθησε να απομονώσει την ανεξάρτητη 

μεταβλητή μελετώντας και αποφεύγοντας τις επείσακτες μεταβλητές, όπως περιγράφονται 

σ΄ αυτό το υποκεφάλαιο. 

3.6.2 Ηθικά θέματα 

Με την επιλογή τηε ερευνήτριας γι’ αυτή την έρευνα δράσης όπου ενέπλεξε τον εαυτό της 

σε δυο παράλληλους ρόλους, αυτό του σχεδιαστή της έρευνας και του ερευνητή ήταν 

πρόκληση. Όπως επισημαίνoυν οι McKenney κ.ά.(2006), αυτοί οι δύο ρόλοι ενδέχεται να 

αντικρούονται, καθότι ο δεύτερος καλείται να αξιολογήσει το προϊόν δημιουργίας του 

πρώτου. Ταυτόχρονα όμως η ανάληψη των δυο ρόλων από ένα πρόσωπο ενέχει πολύ 

σημαντικά πλεονεκτήματα τα όποια βίωσα σ’ όλη την ερευνητική διαδικασία. Ως 

ερευνήτρια είχα τη δυνατότητα μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης, να εξετάζω σε βάθος 

τις αδυναμίες και δυνατότητες του σχεδιασμού και της εφαρμογής της διδακτικής μου 

παρέμβασης (McKenney κ.ά., 2006).  

Η σχέση της ερευνήτριας με τους φοιτητές για τρία χρόνια σε μαθήματα που 

δίδασκε, ενίσχυσε την μεταξύ μας εμπιστοσύνη και αυτό ήταν πολύ σημαντικό 

πλεονέκτημα για την ειλικρίνεια των αντιδράσεων των φοιτητών και στην 

αντικειμενικότητα των δεδομένων. Όπως αναφέρει η Λυδάκη (2001), η σχέση των 

εμπλεκομένων στην έρευνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, βοηθά στην άρθρωση έγκυρου 

επιστημονικού λόγου. Η ανάπτυξη της σχέσης που απαιτείται σε μια ποιοτική μελέτη 

χρειάζεται χρόνο και υπομονή και ανάλωση εαυτού του ερευνητή (Λυδάκη, 2001). Η 

ποιότητα της σχέσης με τους φοιτητές οδήγησε στο να δείχνουν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό 

της ερευνήτριας που αυτό ανάπτυξε αισθήματα φροντίδας. Γνώριζαν πως μπορούσαν να 
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την εμπιστευθούν για ότι τους προβλημάτιζε και τους απασχολούσε. Χαιρόταν αυτή τη 

σχέση και όσο μπορούσε τους βοηθούσε. Αυτή η κατανόηση του άλλου οδήγησε στην 

ύπαρξη μιας ποιοτικής σχέσης που βοήθησε πολύ στην αντικειμενικότητα της έρευνας.  

Μέσα απ’ αυτή τη σχέση δεν ήταν δυνατό να είναι αποστασιοποιημένη και ουδέτερη 

σε όλη τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης. Υπήρχαν οι κανονισμοί συμπεριφοράς 

στην αίθουσα διδασκαλίας, όμως αναπτύχθηκαν αισθήματα αμοιβαιότητας μεταξύ της 

ερευνήτριας και διδάσκουσας. Η Λυδάκη, (2001), υποστηρίζει πως σε μια ποιοτική 

προσέγγιση ο ερευνητής δεν πρέπει να παραμένει στην ουδετερότητα και στις τυπικές 

σχέσεις. Η «αντικειμενικότητα» θα αναδυθεί «μέσα από την ανταπόκριση στα φαινόμενα, την 

κριτική ματιά και τις διυποκειμενικές αντιλήψεις» και όχι με την ουδετερότητα (Λυδάκη, 

2001 σ. 184). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο των αποτελεσμάτων της έρευνας, παρουσιάζεται η εφαρμογή των 

σταδίων εικαστικής δημιουργίας στο διδακτικό σχεδιασμό στα πλαίσια του μαθήματος 

Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής. Παρουσιάζονται επίσης οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευομένων φοιτητών νηπιαγωγών για το δημιουργικό διδακτικό σχεδιασμό και η 

αξιολόγηση των χαρακτηριστικών ενός τέτοιου σχεδιασμού. Επιγραμματικά, οι αρχικές 

αντιλήψεις των φοιτητών αφορούσαν την μη ύπαρξη δημιουργικού διδακτικού, αλλά 

ταυτόχρονα και η έκφραση θαυμασμού για τους δημιουργικούς εκπαιδευτικούς. Ακολούθως 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδακτικών σχεδιασμών και 

διδασκαλιών των φοιτητών τόσο ομαδικών, όσο και ατομικών, μετά την εφαρμογή της νέας 

διδακτικής προσέγγισης. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν με βάση τους 

δείκτες/ρουμπρίκες αξιολόγησης που αφορούσαν το χιούμορ, την πρωτοτυπία και ευελιξία 

στην οικοδόμηση μιας διδασκαλίας 

Οι Altricher, Posch και Somekh (2001) αναφέρουν πως η συγγραφή και η ανάλυση 

των αποτελεσμάτων δεν είναι εύκολη υπόθεση, όμως αποτελεί πολύ σημαντικό μέρος της 

έρευνας δράσης. Όσο σαφείς και λογικές είναι οι ιδέες μας όταν τις παρουσιάζουμε και τις 

συζητούμε με άλλους, δεν είναι εύκολο να τις καταγράψουμε, γιατί με η συγγραφή φέρνει 

στο μυαλό καινούργιους συσχετισμούς και συνέπειες. Αυτό συμβαίνει γιατί το γράψιμο δεν 

είναι ένα μέσο παρουσίασης των αποτελεσμάτων της ανάλυσης, αλλά αποτελεί και το ίδιο 

μια μορφή ανάλυσης. Γράφοντας, οι εσωτερικές μας σκέψεις πρέπει να πάρουν σχήμα και 

μορφή, δίνοντας νέο βάθος στον προβληματισμό και την έρευνα μας (Altricher, et al 2001). 

Αυτή η διαδικασία και οι προβληματισμοί βιώθηκαν κατά τη διαδικασία ανάλυσης και 

παρουσίασης των δεδομένων της συγκεκριμένης έρευνας. Συγκεκριμένα, όταν 

καταγράφονταν τα αποτελέσματα από τη διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών για τη 

δημιουργικότητα στο νηπιαγωγείο, υπήρξε έντονος προβληματισμός για το σημαντικό ρόλο 

που έχει να επιτελέσει η εκπαίδευση των νηπιαγωγών. Οι ιδέες και οι αντιλήψεις των 
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φοιτητών αναδυόταν και από δικές τους εμπειρίες οι οποίες τους οδηγούσαν στη σχέση 

δημιουργικότητας και «ωραίου», ωραιοφανούς και στη σχέση δημιουργικότητας και 

χαρίσματος. 

4.1 Οι αντιλήψεις των φοιτητών νηπιαγωγών για τη δημιουργική διδασκαλία πριν την 

εφαρμογή της νέας διδακτικής προσέγγισης που βασιζόταν στις στρατηγικές 

εικαστικής δημιουργίας 

 

Τα αποτελέσματα για το θέμα αυτό βασίζονται κατά κύριο λόγο στην ανάλυση της πρώτης 

συνέντευξης. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι βασικές θέσεις και αντιλήψεις 

των φοιτητών οι οποίες συζητιούνται στη συνέχεια. 

Πίνακας 4.1 Αντιλήψεις φοιτητών πριν την αξιοποίηση των σταδίων εικαστικής δημιουργίας 

• Ασαφής εικόνα για το τι είναι δημιουργικότητα. 

• Δημιουργικό άτομο = καλλιτέχνης.  

• Αμφιβολία αναφορικά με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. 

• Δημιουργικότητα = «ωραίο» 

• Δεν υπάρχει δημιουργικός διδακτικός σχεδιασμός αλλά δημιουργική διδασκαλία. 

 

Οι αντιλήψεις των φοιτητών νηπιαγωγών για το τι σημαίνει δημιουργική διδασκαλία, 

μπορούν να συζητηθούν με βάση τα ακόλουθα τέσσερα θέματα: (1) την έννοια της 

δημιουργικότητας, (2) πώς συμβάλει η δημιουργικότητα των νηπιαγωγών στο σχεδιασμό 

της διδασκαλίας, (3) την περιγραφή δημιουργικού σχεδιασμού διδασκαλίας και (4) τη 

διεξαγωγή δημιουργικής διδασκαλίας.  

4.1.1 Η έννοια της δημιουργικότητας 

Αρχικά, ένα σημαντικό εύρημα από την πρώτη συνέντευξη είναι ότι η πλειοψηφία των 

φοιτητών στο ερώτημα, πώς αντιλαμβάνονται την ιδέα της δημιουργικότητας, επεσήμανε 

αρκετά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φαινομένου της δημιουργικότητας, όπως αυτά 

συζητήθηκαν στην βιβλιογραφική ανασκόπηση της μελέτης, στο 2ο κεφάλαιο. Οι φοιτητές 

περίγραψαν τη δημιουργικότητα με την έννοια της πρωτοτυπίας, της φαντασίας, των 
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μοναδικών ιδεών, της ευελιξίας και γενικά του τρόπου να σκεφτόμαστε αλλιώς. Ωστόσο, 

φάνηκε ότι τα χαρακτηριστικά αυτά δεν μπορούσαν να τα ορίσουν, να δώσουν 

παραδείγματα και να αναφέρουν σε ποιες περιπτώσεις στη ζωή μας μπορούμε να τα 

συναντήσουμε. Έτσι, λοιπόν, όταν τους ζητήθηκε να γίνουν πιο συγκεκριμένοι, 

αναφέροντας ένα παράδειγμα που πίστευαν ότι μπορεί να έχει τα πιο πάνω χαρακτηριστικά 

της δημιουργικότητας, οι περισσότεροι επικεντρώθηκαν στο πεδίο των εικαστικών τεχνών 

και στο εποπτικό υλικό του νηπιαγωγείου.  

Αναλυτικότερα, για το πώς περίγραψαν την έννοια της δημιουργικότητας, επτά 

φοιτήτριες έδωσαν βαρύτητα στη σχέση δημιουργικότητας και φαντασίας αναφέροντας πως 

«δημιουργικότητα είναι η φαντασία, ή αλλιώς η δημιουργικότητα έχει να κάνει με τη 

φαντασία». Στην πορεία της συζήτησης, οι ίδιες φοιτήτριες προβληματίστηκαν για τη 

συνάφεια δημιουργικότητας και φαντασίας, εκφράζοντας το εύλογο ερώτημα αν όσα άτομα 

φαντάζονται είναι και δημιουργικά. Η απάντηση που έδωσαν στο ερώτημα αυτό ήταν 

συλλογικά θετική.  

Σχετικά με την άποψη ότι η δημιουργικότητα μπορεί να καθρεφτίζεται στο εποπτικό 

υλικό που χρησιμοποιείται στο νηπιαγωγείο, οι φοιτητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

θέλοντας να εμβαθύνουν στο ρόλο που επιτελεί. Προβληματίστηκαν αν κάποιοι νηπιαγωγοί 

που δεν έχουν πλούσιο εποπτικό υλικό, σημαίνει πως δεν είναι και δημιουργικοί. Οι 

φοιτητές ανέφεραν πως το «ωραίο» εποπτικό υλικό αρέσει στα παιδιά και τα προκαλεί να 

συμμετέχουν στο μάθημα, δίνοντας σε αυτό μια άλλη πιο ενεργητική διάσταση. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον είχε η άποψη της Μαρίας, η οποία επιχειρηματολογώντας ανέφερε: 

Πολλές φορές οι φοιτητές, στην πρακτική τους άσκηση, φτιάχνουν πολύ ωραίο 

εποπτικό υλικό και το χρησιμοποιούν σε ένα μάθημα μόνο και σε μια δραστηριότητα. 

Το να μπορείς να το μετατρέψεις ή να καταφέρεις να δημιουργήσεις συνθήκες για να 
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μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις σε πολλά μαθήματα και διαφορετικές 

δραστηριότητες είναι δημιουργικότητα (Σ. σελ. 43). 

Σύμφωνα με τις απόψεις των φοιτητών, η δημιουργικότητα είναι ένα φαινόμενο που  δεν το 

έχουν όλοι οι άνθρωποι. Κατά την άποψή τους, αυτοί που διακρίνονται για τη 

δημιουργικότητά τους είναι οι καλλιτέχνες. Με βάση αυτό το συλλογισμό, συζητήθηκε η 

ιδέα αν η δημιουργικότητα μπορεί να αναπτυχθεί. Έξι από τους δεκαπέντε φοιτητές 

υποστήριξαν πως είναι πιθανόν να αναπτυχθεί, όμως τα άτομα που γεννιούνται μ’ αυτή την 

ικανότητα πάντα θα υπερτερούν από τους υπόλοιπους. Αυτοί που απάντησαν με βεβαιότητα 

πως η δημιουργικότητα μπορεί πραγματικά να αναπτυχθεί ήταν μόνο δύο. Οι δύο αυτοί 

φοιτητές δεν μπορούσαν όμως να γίνουν πιο συγκεκριμένοι και να εκφράσουν τις ιδέες τους 

για το πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα. Ωστόσο, μέσα στην ομάδα των 

συμμετεχόντων, υπήρχαν και τρεις φοιτητές που εξέφρασαν την άποψη πως «είναι δύσκολο 

να αναπτυχθεί». 

Από την άλλη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η θέση όλων των φοιτητών πως όλα τα 

παιδιά στο νηπιαγωγείο εμφανίζονται να είναι πολύ δημιουργικά. Αυτό, σύμφωνα με την 

Άντρια, συμβαίνει γιατί «δεν συμβιβάζονται εύκολα με τα προκαθορισμένα γι’ αυτό και 

είναι δημιουργικά και έτοιμα για νέες προκλήσεις» (Σ σελ. 45). Επίσης, ο Πέτρος 

υποστήριξε πως τα μικρά παιδιά είναι δημιουργικά, γιατί δεν σκέφτονται αν αυτό που 

κάνουν θα αρέσει ή όχι στους υπόλοιπους, νιώθουν ελεύθερα. 

4.1.2 Πώς συμβάλει η δημιουργικότητα των νηπιαγωγών στο σχεδιασμό της 

διδασκαλίας;  

Η επιδίωξη στα αρχικά ερωτήματα των συνεντεύξεων με τους φοιτητές, ήταν η έκφραση 

των απόψεων τους γενικά για το φαινόμενο της δημιουργικότητας. Στη συνέχεια η 

συζήτηση εστιάστηκε στον τρόπο που οι φοιτητές διασύνδεαν τη δημιουργικότητα με τη 
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διδασκαλία. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως όλοι οι φοιτητές εξέφρασαν την πεποίθηση 

πως η δημιουργικότητα μπορεί να συμβάλει θετικά στη διδασκαλία. Οι φοιτητές 

εκφράστηκαν με απόλυτη σιγουριά τονίζοντας πως «αναμφίβολα μπορεί να βοηθήσει η 

δημιουργικότητα στη διδασκαλία». 

Οι περισσότεροι φοιτητές επεσήμαναν πως τα δημιουργικά μαθήματα ξεχωρίζουν 

από τα υπόλοιπα. Στην πορεία της συζήτησης ζητήθηκε απ’ αυτούς να γίνουν πιο 

συγκεκριμένοι αναφέροντας παραδείγματα για το πώς η δημιουργικότητα θα βοηθούσε 

στην οικοδόμηση μιας διδασκαλίας. Οι φοιτητές και σ’ αυτή την περίπτωση, εστίασαν την 

προσοχή τους στην εποπτεία του μαθήματος. Αναλυτικότερα, οκτώ φοιτήτριες θεώρησαν 

πως ένα δημιουργικό άτομο έχει την ικανότητα να δημιουργεί πολύ ωραίο εποπτικό υλικό 

και γενικά ωραίες κατασκευές. Αυτό έχει ως συνέπεια την πρόκληση του ενδιαφέροντος 

των παιδιών και κατ’ επέκταση την αποτελεσματικότητα του μαθήματος. 

Παρόλο που οι φοιτητές δεν μπορούσαν να αναφέρουν συγκεκριμένα 

παραδείγματα, εντούτοις υποστήριξαν πως οι δημιουργικοί νηπιαγωγοί καταφέρνουν να 

κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον. Αυτό όπως επεσήμαναν, έχει ως συνέπεια τα παιδιά να 

χαίρονται το μάθημα και να έχουν ενεργητική συμμετοχή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι 

απόψεις της Ελένης και της Μαρίνας, οι οποίες αναφέρθηκαν σε μια άλλη πτυχή του 

σχεδιασμού της διδασκαλίας, υποστηρίζοντας πως: 

Τα άτομα που είναι δημιουργικά έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν δραστηριότητες 

οι οποίες είναι ευέλικτες και αναπτύσσουν τις ικανότητες και την περιέργεια των 

παιδιών (Σ σελ. 56). 

Οι αρχικές συνεντεύξεις με τους φοιτητές αποτέλεσαν βασική πηγή πληροφοριών 

για την ερευνήτρια για το πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται το φαινόμενο της δημιουργικότητας.  

Αυτά τα δεδομένα οδήγησαν σε τροποποίηση του αρχικού πλαισίου του μαθήματος 
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«Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής», στο οποίο εφαρμόστηκε η νέα διδακτική 

προσέγγιση. Ουσιαστικά υπογραμμίστηκε η ανάγκη όπως οι φοιτητές εμπλέκονται σε 

λύσεις προβλημάτων που θα απαιτούσαν κινητοποίηση της φαντασίας τους. 

Δραστηριότητες που θα απαιτούσαν φαντασία και μετατροπή νοερών εικόνων σε πρακτικές 

εφαρμογές, αφού οι φοιτητές συνέδεαν τη δημιουργικότητα με τη φαντασία εκφράζοντας 

την άποψη πως όσοι φαντάζονται είναι και δημιουργικοί. Θα έπρεπε δηλαδή η αίθουσα 

διδασκαλίας του πανεπιστημίου να μετατραπεί σε ένα εργαστήρι για πρακτικές εφαρμογές.  

Υπήρχε το πλαίσιο μέσα στο οποίο έπρεπε να κινηθούν οι φοιτητές, αλλά στόχος 

της κάθε συνάντησης  στην αίθουσα διδασκαλίας του πανεπιστημίου, θα ήταν η εφαρμογή 

νέων ιδεών. Στόχος αυτής της διαδικασίας να αντιληφθούν οι ίδιοι οι φοιτητές πως μπορούν 

να καταλήξουν σε πολλές και διαφορετικές λύσεις για κάποιο πρόβλημα. Για παράδειγμα 

η δημιουργία της δικής τους ταυτότητας και με πόσους τρόπους θα μπορούσαν να την 

παρουσιάσουν, ποιο αντικείμενο θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ως 

αυτοπροσωπογραφία.  

Επίσης, αφού οι φοιτητές συνέδεαν τη δημιουργικότητα στο νηπιαγωγείο με το 

ωραίο εποπτικό υλικό θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες για τη χρήση του. 

Πώς δηλαδή χρησιμοποιούμε την εποπτεία σ’ ένα μάθημα  για να είναι αποτελεσματικό στη 

μάθηση και στην πρόκληση του ενδιαφέροντος των παιδιών. Πώς το «εκμεταλλεύομαι» και 

το χρησιμοποιώ με πρωτότυπο τρόπο και σε άλλες δραστηριότητες; Αναμφίβολα η 

νοηματοδότηση των αναγκών των φοιτητών αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό της ίδιας 

της δράσης. 
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4.1.3 Δημιουργικός διδακτικός σχεδιασμός  

Ο διδακτικός σχεδιασμός είναι μια απαιτητική και σύνθετη διαδικασία, ιδιαίτερα για τους 

φοιτητές, μια διαδικασία που τους απασχολεί ιδιαίτερα, γεγονός που έθεσε και τη βάση γι’ 

αυτή την έρευνα. Ήταν λοιπόν προφανές πως οι βασικές ερωτήσεις της συνέντευξης 

αφορούσαν τη σχέση δημιουργικότητας και διδακτικού σχεδιασμού.  

Μέσω των συνεντεύξεων έγινε προσπάθεια ανίχνευσης των αντιλήψεων των 

φοιτητών για το ποιο διδακτικό σχεδιασμό θεωρούν οι ίδιοι δημιουργικό. Σ’ αυτή την 

ερώτηση, η πλειοψηφία των φοιτητών (δώδεκα από τους δεκαπέντε), δεν θεωρούσαν πως 

υπάρχει διδακτικός σχεδιασμός που να είναι δημιουργικός, αλλά δημιουργική διδασκαλία. 

Οι τρεις φοιτητές που συμφώνησαν ως προς τη δημιουργικότητα ενός διδακτικού 

σχεδιασμού, επεσήμαναν πως σ’ αυτόν «περιγράφονται πρωτότυπες δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται με παιγνιώδη τρόπο». 

Στην πορεία της συζήτησης οι φοιτητές εξέφραζαν απόψεις και εμπειρίες που 

αφορούσαν δημιουργικές διδασκαλίες. Όλοι εστιάστηκαν σε παραδείγματα 

δραστηριοτήτων από διδασκαλίες που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κατά τη 

διάρκεια της πρώτης φάσης της πρακτικής τους άσκησης. Αμφέβαλλαν για την ύπαρξη 

δημιουργικού διδακτικού σχεδιασμού, αναφέροντας πως αν εφαρμοστεί ο ίδιος σχεδιασμός 

μαθήματος από δύο διαφορετικούς νηπιαγωγούς, δεν θα είναι ίδιο το αποτέλεσμα. 

Αναμφίβολα η πιο πάνω άποψη των φοιτητών είναι ορθή αφού ένας διδακτικός 

σχεδιασμός μπορεί να εφαρμοστεί πολύ διαφορετικά από δυο νηπιαγωγούς ανάλογα με το 

διδακτικό στυλ του καθενός. Όμως ο διδακτικός σχεδιασμός αποκαλύπτει τόσο την οπτική 

του εκπαιδευτικού για την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και τις θεωρητικές του αφετηρίες.  
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Στη συνέχεια η συζήτηση στράφηκε σε κάτι πιο πρακτικό για τους φοιτητές, το σχεδιασμό 

ενός μαθήματος από τους ίδιους. Έτσι, τέθηκε ο προβληματισμός: «Αν το θέμα που 

επρόκειτο να διδάξετε σας αντιπροσώπευε και σας άρεσε , πιστεύετε πως ο σχεδιασμός της 

διδασκαλίας σας θα ήταν δημιουργικότερος;» Σχεδόν όλοι, δώδεκα φοιτητές από τους 

δεκαπέντε, ανέφεραν πως ο θεματικός άξονας ή το θέμα τους δίνεται από το νηπιαγωγείο 

και δεν το επιλέγουν οι ίδιοι και είτε τους αρέσει είτε όχι, πρέπει να το διδάξουν.  

Αναφορικά με την επιλογή ενός συγκεκριμένου θέματος από ένα ευρύτερο θεματικό 

άξονα του Αναλυτικού Προγράμματος, οι απαντήσεις που έδωσαν οι φοιτητές έδειχναν πως 

στηρίζονταν στη γνώμη τρίτων. Αναλυτικότερα, οκτώ φοιτητές απάντησαν πως συζητούν 

για την επιλογή του θέματος με την μέντορα τους (τη νηπιαγωγό στην τάξη της οποίας 

πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση). Τέσσερις είπαν πως ρωτούν φίλους φοιτητές, 

συμφοιτητές τους και απόφοιτους, γιατί συνήθως οι θεματικοί άξονες είναι περίπου ίδιοι 

κάθε χρόνο. Τρεις φοιτητές απάντησαν πως βρίσκουν θέματα από φίλους νηπιαγωγούς και 

από το διαδίκτυο. Σε περίπτωση που δεν τους εκφράζει ιδιαίτερα το θέμα που πρόκειται να 

διδάξουν, τέσσερις φοιτητές επιχειρηματολόγησαν λέγοντας πως, έστω και να δεν τους 

αρέσει το θέμα προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν δραστηριότητες οι οποίες θα 

πραγματοποιούνταν με παιγνιώδη τρόπο για να αρέσουν στα παιδιά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

είχαν οι θέσεις των υπόλοιπων έντεκα φοιτητών οι οποίοι δήλωσαν πως όταν τους ζητηθεί 

να διδάξουν κάποιο θέμα που δεν τους αρέσει ιδιαίτερα, δεν μπορούν να κάνουν κάτι για 

αυτό, έτσι είτε θα προσπαθήσουν να το αποφύγουν, είτε θα το διδάξουν υποχρεωτικά. 

4.1.4 Δημιουργική διδασκαλία 

Η καλή και δημιουργική διδασκαλία, όπως επισημαίνει και ο Eisner (2000), δεν εξαρτάται 

μόνο από τη γνώση των διδακτικών προσεγγίσεων, αλλά από το πάθος και τη 
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δημιουργικότητά του. Με στόχο να διαφανούν οι αντιλήψεις των φοιτητών για τα 

χαρακτηριστικά μιας δημιουργικής διδασκαλίας εστιάστηκαν οι ημιδομημένες 

συνεντεύξεις.  

Μέσα από τη συζήτηση/διάλογο κατά τη συνέντευξη με τους περισσότερους 

φοιτητές, οι ίδιοι οι φοιτητές αναφέρθηκαν στη δημιουργική διδασκαλία, αφού στην 

ερώτηση ποιο διδακτικό σχεδιασμό θεωρούν δημιουργικό, η πλειοψηφία απάντησε πως 

υπάρχει δημιουργική διδασκαλία και όχι δημιουργικός διδακτικός σχεδιασμός. Όλοι οι 

φοιτητές είχαν πολλά να αναφέρουν από διδασκαλίες που παρακολούθησαν στα πλαίσια 

της πρακτικής τους άσκησης, η οποία πραγματοποιήθηκε ένα μήνα πριν τη συνέντευξη στην 

αρχή του μαθήματος. Από τις εμπειρίες τους στα νηπιαγωγεία εντόπισαν αρκετά αρνητικά 

και θετικά σημεία σε διδασκαλίες, δημιουργικές και μη. Οι φοιτητές περιέγραψαν 

δραστηριότητες σε διδασκαλίες που κατά την γνώμη τους ήταν δημιουργικές.  

Συγκεκριμένα, επτά φοιτητές ανέφεραν ως πρωτότυπες και δημιουργικές τις 

δραστηριότητες στις οποίες οι νηπιαγωγοί έμπαιναν σε κάποιο ρόλο και έδιναν μια άλλη 

ζωντάνια στο μάθημα. Έξι φοιτητές θεωρούσαν ως δημιουργική τη διδασκαλία στην οποία 

συμμετέχουν όλα τα παιδιά. Στο εύλογο ερώτημα τι είναι εκείνο που βοηθά στη συμμετοχή 

όλων των παιδιών, οι ίδιοι φοιτητές ανέφεραν τις πρωτότυπες δραστηριότητες, τον 

παιγνιώδη τρόπο διδασκαλίας και τις δραματοποιήσεις στα μαθήματα.  

Τέσσερις φοιτήτριες θεώρησαν ως δημιουργική τη διδασκαλία παραμυθιού. Με 

βάση αυτή τη θέση τέθηκε το ερώτημα, αν όλες οι διδασκαλίες παραμυθιών είναι 

δημιουργικές. Οι απαντήσεις και από τις τέσσερις ήταν αρνητικές. «Τότε τι είναι αυτό που 

τις ξεχωρίζει σε δημιουργικές και μη;». Η Ελένη ισχυρίστηκε πως «η δημιουργική 



 

194 

 

διδασκαλία παραμυθιού έχει ζωντανή αφήγηση, δραματοποίηση και θέατρο» (Σ σελ. 10). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η άποψη της Νικόλ η οποία ανέφερε: 

…έχω δει πολύ δημιουργικό μάθημα επεξεργασίας παραμυθιού όταν η νηπιαγωγός 

έμπαινε σε ρόλο και προκαλούσε τα παιδιά να συμμετέχουν. Περνούσε η ώρα χωρίς 

να το παίρνουμε είδηση και τα παιδάκια ήταν χαρούμενα και δεν βαριόντουσαν. Έχω 

δει μη δημιουργικό μάθημα παραμυθιού και σ’ αυτό οι δραστηριότητες δεν είχαν 

κανένα ενδιαφέρον. Όμως νομίζω πως στην επεξεργασία παραμυθιού μπορείς να 

κάνεις πιο δημιουργικές διδασκαλίες απ’ ότι σε άλλα μαθήματα (Σ σελ. 91).  

Για τον Πέτρο δημιουργική διδασκαλία «είναι αυτή που έχει ευελιξία, όταν δηλαδή ο/η 

νηπιαγωγός, πιαστεί από μια ιδέα κάποιου μαθητή και δημιουργήσει ολόκληρο μάθημα» (Σ 

σελ. 27). 

Στις συνεντεύξεις έγινε προσπάθεια διερεύνησης ζητημάτων που αφορούσαν την 

οικοδόμηση μιας δημιουργικής διδασκαλίας. Οι φοιτητές εστιάστηκαν σε δικά τους 

βιώματα αλλά και εμπειρίες οι οποίες προέρχονταν από την πρακτική τους άσκηση. Όλοι 

έδιναν έμφαση στην ύπαρξη δημιουργικής διδασκαλίας αλλά αμφισβητούσαν την ύπαρξη 

δημιουργικού διδακτικού σχεδιασμού. Διαπιστώθηκε επίσης πως οι φοιτητές δεν έδιναν 

έμφαση στην επιλογή ενός συγκεκριμένου θέματος από μια θεματική ενότητα. Δεν 

επέλεγαν δηλαδή το θέμα με βάση δικά τους ενδιαφέροντα και αυτά των παιδιών στα οποία 

θα το εφάρμοζαν.  

 Τα πιο πάνω ζητήματα που αντικατόπτριζαν τις αντιλήψεις των φοιτητών οδήγησαν 

τον αρχικό σχεδιασμό της δράσης σε μια διαμορφωτική αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, στο 

μάθημα «Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής» τροποποιήθηκαν από τον αρχικό 

προγραμματισμό αρκετές δραστηριότητες. Δόθηκε έμφαση στον τρόπο που οι φοιτητές θα 

έπρεπε να συνδέσουν το θέμα που είχαν για επεξεργασία, με δικά τους ενδιαφέροντα, 

γνώσεις και εμπειρίες, έτσι που το αποτέλεσμα να αντηχεί την ατομική τους φωνή.  
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Με βάση τα πιο πάνω θεωρήθηκε χρησιμότερο να υπάρχει ένας θεματικός άξονας από τον 

οποίο θα πηγάζαν όλα τα θέματα για όλη τη διάρκεια της έρευνας (περιγραφή επιλογής του 

στο υποκεφάλαιο 3.2.4.). Για παράδειγμα, μια δραστηριότητα που δομήθηκε μ’ αυτή τη 

συλλογιστική ήταν η εικαστική δημιουργία της ταυτότητας του καθενός. Οι φοιτητές 

αρχικά δούλεψαν ως καλλιτέχνες εστιαζόμενοι στον προβληματισμό: Με πόσους 

διαφορετικούς τρόπους μπορώ να παρουσιάσω την ταυτότητα μου; Αναζήτησαν δηλαδή σε 

βάθος στοιχεία από τη ζωή, τα βιώματα, τις εμπειρίες, τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα 

τους, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τη δημιουργία τους. 

4.2 Διδακτικοί σχεδιασμοί φοιτητών πριν την εφαρμογή των στρατηγικών 

εικαστικής δημιουργίας 

Οι δεκαπέντε φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα συμπλήρωσαν το μάθημα της 

Σχολικής Εμπειρίας ΙΙ, Edup-397, στα πλαίσια του οποίου πραγματοποίησαν και την 

πρακτική τους άσκηση σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Κατά τη διάρκεια της 

άσκησής τους οι φοιτητές πραγματοποίησαν δεκαέξι διδασκαλίες απ’ όλους τους τομείς του 

αναλυτικού προγράμματος. Έχοντας αυτά τα δεδομένα πραγματοποιήθηκε ανάλυση των 

διδακτικών σχεδιασμών του κάθε φοιτητή με βάση τις ρουμπρίκες παρατήρησης. Η εν λόγω 

ανάλυση έδειξε αδυναμίες οι οποίες αφορούσαν τους διδακτικούς σχεδιασμούς των 

φοιτητών όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 4.2 Διδακτικοί σχεδιασμοί πριν τη νέα διδακτική προσέγγιση 

 

• Επανάληψη έτοιμων διδακτικών σχεδιασμών 

• Επιλογή δραστηριοτήτων που «ταίριαζαν» με το θέμα και όχι με τη στοχοθεσία 

• Μη ύπαρξη οριοθέτησης του θέματος 

• Ανεπάρκεια γνωσιολογικού υπόβαθρου για το θέμα 

• Έμφαση στο «ωραίο» εποπτικό υλικό 

• Ανεπαρκής σημασία στο πλαίσιο της τάξης 
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Με βάση τις πιο πάνω διαπιστώσεις σ’ αυτό το υποκεφάλαιο θα συζητηθούν τα ακόλουθα 

θέματα: (1) αδυναμία στην οριοθέτηση θέματος για διδασκαλία (2) ασυνέπεια στόχων και 

δραστηριοτήτων σε σχέση με το πλαίσιο της τάξης και (3) έλλειψη γνωσιολογικού 

υπόβαθρου για το θέμα διδασκαλίας.  

4.2.1 Αδυναμία στην οριοθέτηση θέματος για διδασκαλία  

Σύμφωνα με τους Finke, Ward και Smith (1992), ερευνητικά πορίσματα έχουν δείξει ότι τα 

κίνητρα για ανάπτυξη δημιουργικότητας παρέχονται περισσότερο μέσα από περιορισμούς 

παρά μέσα από την απουσία περιορισμών. Από την ανάλυση των δεδομένων, που 

αφορούσαν τους διδακτικούς σχεδιασμούς των φοιτητών, εντοπίστηκαν διάφορες 

αδυναμίες σε σχέση με το δημιουργικό σχεδιασμό. Η βασικότερη απ’ αυτές ήταν η μη 

οριοθέτηση του θέματος που είχαν για επεξεργασία 

Συγκεκριμένα, με βάση κάποια πολύ γενικά θέματα που τους δόθηκαν στα πλαίσια 

της πρακτικής τους άσκησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και του 

Αναλυτικού Προγράμματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, παρατηρήθηκε πως οι πλειοψηφία 

των φοιτητών δυσκολευόταν να θέσει όρια. Για παράδειγμα την περίοδο της πρακτικής τους 

άσκησης, είχαν ως θεαματικές ενότητες: το σώμα μου, φθινόπωρο, η ελιά και τα 

Χριστούγεννα. Οι φοιτητές έθεταν στόχους γι’ αυτές τις θεματικές ενότητες χωρίς να 

επιλέγουν ένα συγκεκριμένο θέμα απ’ αυτές. Για παράδειγμα, στην ενότητα ελιά 

μπορούσαν να αντλήσουν θέματα όπως: τα μέρη της ελιάς-δέντρο, το λιομάζωμα, ελιά και 

λάδι, στο ελαιοτριβείο και πολλά άλλα. Παρατηρήθηκε όμως πως οι πλειοψηφία των 

φοιτητών επέλεγε στόχους που αφορούσαν γενικά την ενότητα που είχαν για επεξεργασία. 

Αυτό τους οδηγούσε και σε δραστηριότητες χωρίς συνοχή που μ’ αυτές επεξεργαζόντουσαν 

πολύ επιφανειακά το θέμα. 
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Στη συνέχεια παρατίθενται παραδείγματα από διδακτικούς σχεδιασμούς των φοιτητών 

στους οποίους εντοπίζεται και η αδυναμία οριοθέτησης του θέματος το οποίο θα 

επεξεργάζονταν. 

Πρώτο παράδειγμα:   

Σ’ αυτή την περίπτωση παρουσιάζεται συνοπτικά ο σχεδιασμός της Ελένης η οποία 

είχε για διδασκαλία ένα θέμα από την ενότητα Φθινόπωρο. Το μάθημα θα απευθυνόταν σε 

παιδιά προδημοτικής. Η φοιτήτρια επέλεξε δραστηριότητες που ταίριαζαν με το θεματικό 

της άξονα χωρίς όμως να θέσει κάποια όρια. Έτσι, στο διδακτικό της σχεδιασμό υπήρχε 

δραστηριότητα για τα πρωτοβρόχια, για ομαδοποιήσεις φύλλων με διάφορα κριτήρια, 

εντοπισμό του αρχικού φωνήματος της λέξης «Φθινόπωρο» και δραστηριότητα για ταύτιση 

όμοιων γραμμάτων για σχηματισμό της λέξης Φθινόπωρο. Αυτή η πληθώρα διαφορετικών 

δραστηριοτήτων επισημαίνει την αδυναμία οριοθέτησης του θέματος..  

Δεύτερο παράδειγμα:  

Στο παράδειγμα που ακολουθεί παρατίθεται ο διδακτικός σχεδιασμός, όπως τον 

περιγράφει μια άλλη φοιτήτρια, ο οποίος απευθύνεται σε πεντάχρονα. Το νηπιαγωγείο που 

πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση και εφάρμοσε το σχεδιασμό βρισκόταν σε ένα 

συνοικισμό. Σ’ αυτήν την περιοχή τα περισσότερα παιδιά προέρχονταν από χαμηλά 

κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Αρκετά απ’ αυτά ήταν παιδιά μεταναστών, ή ο ένας από 

τους δυο γονείς δεν ήταν κύπριος γι’ αυτό και δεν γνώριζαν καλά την ελληνική γλώσσα. Η 

φοιτήτρια λοιπόν, σ’ αυτό το πλαίσιο επέλεξε το θέμα: «οι αξίες της ζωής», από τη θεματική 

ενότητα Χριστούγεννα. Οι στόχοι και οι δραστηριότητες που περιγράφονταν στο διδακτικό 

της σχεδιασμό ήταν: 

Ειδικοί στόχοι: Τα παιδιά να είναι ικανά: 

- να αναγνωρίζουν τις αξίες της ζωής 
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- να εκφράζουν τις απόψεις τους για το θέμα 

- να περιγράφουν εικόνες 

- να απαντούν σε ερωτήσεις σχετικές με το θέμα  

1η Δραστηριότητα: 

Αρχικά ρωτάω τα παιδιά αν έστειλαν στον Άγιο Βασίλη το γράμμα τους για φέτος και 

τους ζητώ να αναφέρουν το δώρο που ζήτησαν. Στη συνέχεια βάζω να 

παρακολουθήσουν ένα σύντομο βίντεο στο οποίο παιδιά από φτωχές χώρες ζητούν 

δώρα από τον Άγιο Βασίλη. 

2η Δραστηριότητα: 

Αφού τα παιδιά παρακολουθήσουν το βίντεο θα συζητήσουμε γι’ αυτό και τα παιδιά 

θα απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης.  

3η Δραστηριότητα: Συζήτηση για ένα γράμμα 

Ακολούθως θα εμφανίσω ένα φάκελο λέγοντας ότι τον βρήκα καθώς ερχόμουν στο 

νηπιαγωγείο. Προβληματίζω τα παιδιά για το περιεχόμενό του και σε ποιον άραγε να 

ανήκει. Στην συνέχεια ανοίγω το φάκελο και βρίσκω ένα γράμμα το οποίο και 

διαβάζω στα παιδιά. Το γράμμα μιλά για τα φτωχά παιδάκια που ζητούσαν από τον 

Άγιο Βασίλη γάλα, ψωμί και μια δουλειά για τον μπαμπά. Προβληματίζω τα παιδιά 

για το ποιος μπορεί να μας το έστειλε και γίνεται συζήτηση για το περιεχόμενό του. 

Ποιο μήνυμα άραγε θέλει να μας δώσει; Εστιάζω σε συζήτηση σχετικά με το αν είναι 

σωστό εμείς να ζητάμε πολλά δώρα και αλλά παιδάκια να μην έχουν ούτε τα 

απαραίτητα.  

4η Δραστηριότητα: Μάντεψε το δώρο 

Θα παίξουμε το παιχνίδι της παντομίμας σχετικά με τι δώρα θα φέρει ο Άγιος Βασίλης 

φέτος στα παιδιά. Ένα-ένα παιδί θα έρχεται και εγώ θα του δείχνω μια εικόνα, το 

παιδί πρέπει να δείξει με διάφορες κινήσεις τι απεικονίζει η εικόνα και τα υπόλοιπα 

παιδιά καλούνται να μαντέψουν τι δώρο κρύβει η εικόνα. 

5η Δραστηριότητα -Αξιολόγησης:  

Σ’ αυτή τη δραστηριότητα θα τοποθετήσω στο φανελοπίνακα ένα μεγάλο χαρτόνι 

χωρισμένο σε δυο στήλες. Στη μια στήλη θα αναγράφεται ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΔΩΡΑ και 

στην άλλη ΑΣΗΜΑΝΤΑ ΔΩΡΑ. Τα παιδιά θα έρχονται ένα ένα και αφού πάρουν από 
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μια εικόνα την περιγράφουν και στην συνέχεια να την τοποθετούν στην ανάλογη στήλη 

(13/12/17). 

Σ’ αυτή την περίπτωση, η φοιτήτρια θέλοντας να κάνει κάτι πρωτότυπο, (όπως ανέφερε στη 

συζήτηση που είχαμε μετά το τέλος του μαθήματός της), επιλέγει μια ευρεία έννοια, «οι 

αξίες της ζωής», που και η ίδια απ’ ότι φαίνεται από τους στόχους και τις δραστηριότητες 

που προγραμμάτισε, δεν ήταν σίγουρη για το πώς θα το προσέγγιζε. Δεν είχε θέσει όρια και 

ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινούταν, ούτε σαφείς επιδιώξεις για την οικοδόμηση της 

διδασκαλίας της. Το πολύ γενικό θέμα οδήγησε σε επιλογή επιφανειακών δραστηριοτήτων, 

οι οποίες ήταν ασαφείς για τα παιδιά. Η φοιτήτρια προγραμμάτισε μεγάλο αριθμό 

δραστηριοτήτων που δεν ήταν επί κάποιας ουσίας και δεν ανταποκρίνονταν στις ανάγκες, 

τα ενδιαφέροντα και τη μαθησιακή ετοιμότητα της συγκεκριμένης τάξης (Αε σελ. 32). 

Οι περισσότεροι διδακτικοί σχεδιασμοί των φοιτητών, τους οποίους παρουσίασαν 

στην αίθουσα διδασκαλίας του πανεπιστημίου, ακολουθούσαν την πιο πάνω προσέγγιση. 

Οι φοιτητές, εντόπιζαν δραστηριότητες για ένα πλατύ θεματικό άξονα και μετά έγραφαν 

στόχους που να εξυπηρετούν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Ξεκινούσαν το διδακτικό 

τους σχεδιασμό αντίστροφα, αρχίζοντας με το «Πώς» θα διδάξω ένα θέμα και όχι από το 

«Τι» θα διδάξω και «Γιατί» θα το διδάξω. Άφηναν πίσω τον βασικότερο συνδετικό κρίκο 

ανάμεσα στις διαδικασίες και στα μαθησιακά περιεχόμενα, τους διδακτικούς στόχους.  

Επίσης ακολουθώντας την πιο πάνω διαδικασία σε ένα διδακτικό σχεδιασμό, οι 

στόχοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον προσωπικό ρυθμό και τρόπο μάθησης των 

παιδιών της τάξης για την οποία απευθύνονται. Αφού μέσω των διδακτικών στόχων 

περιγράφονται οι δεξιότητες και γνώσεις του παιδιού, μετά τη συμμετοχή του στις 

δραστηριότητες του μαθήματος. Σε ένα δημιουργικό διδακτικό σχεδιασμό, το θέμα 

οριοθετείται σύμφωνα με την ομάδα στην οποία απευθύνεται. Τότε μόνο μπορούν οι 
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δραστηριότητες να ακολουθούν μαθησιακά περιεχόμενα και διδακτικούς στόχους με 

αφετηρία τα ίδια τα παιδιά.  

4.2.2 Ασυνέπεια στόχων και δραστηριοτήτων σε σχέση με το πλαίσιο της τάξης 

Ένας βασικός σκοπός της εκπαίδευσης των υποψήφιων νηπιαγωγών είναι η διερεύνηση της 

εκπαιδευτικής πράξης για να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης με στόχους και 

δραστηριότητες που να λαμβάνουν υπόψη την ομάδα των παιδιών στα οποία απευθύνονται. 

Με το να σκέφτεται μια/ένας νηπιαγωγός τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου πλαισίου και να 

προσαρμόζει σ’ αυτό το διδακτικό της/του σχεδιασμό, τα παιδιά θα νιώσουν πως η/ο 

νηπιαγωγός τα υπολογίζει και τα σέβεται αφού το μάθημα θα είναι προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες τους. Όπως αναφέρει και η Μαμουλίδου, (2006), η δρομολόγηση μιας διδακτικής 

εργασίας με βάση τους στόχους δηλώνει κατά, αρχήν μια συνειδητή πράξη η οποία 

στηρίζεται τόσο στις δυνατότητες της εκπαίδευσης, όσο και των εκπαιδευτικών και 

εκπαιδευομένων.  

Οι φοιτητές στους περισσότερους διδακτικούς σχεδιασμούς δεν λάμβαναν αρκετά 

υπόψη το πλαίσιο της τάξης τους. Απ’ όλα τα πιο πάνω παρατήρησα πως οι φοιτητές στην 

οικοδόμηση των διδασκαλιών τους λάμβαναν υπόψη και κατέγραφαν, μόνο την ηλικία των 

παιδιών στα οποία θα απευθύνονταν. Οι φοιτητές γνώριζαν την ομάδα των παιδιών και 

γενικά το πλαίσιο για το οποίο ετοίμαζαν διδακτικούς σχεδιασμούς και διδασκαλίες στα 

πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης. Παρόλο που μόνο δυο διαδοχικές μέρες τη βδομάδα 

βρίσκονταν σε νηπιαγωγεία, εντούτοις, οι εννέα συνεχείς βδομάδες των επισκέψεων τους 

βοηθούσαν να γνωρίσουν και να αντιληφθούν σε αρκετά μεγάλο βαθμό το πλαίσιο στο 

οποίο θα εφάρμοζαν διδασκαλίες. Εξάλλου, η νηπιαγωγός της κάθε τάξης, η οποία 
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λειτουργούσε ως μέντορας για τον φοιτητή, ενημέρωνε για τις δυνατότητες και αδυναμίες 

της ομάδας της.  

Στους περισσότερους διδακτικούς σχεδιασμούς, οι φοιτητές απ’ ότι ανέφεραν σε 

συζήτηση που είχαμε μετά από κάθε εφαρμογή, είχαν την πρόθεση να παρουσιάσουν 

δημιουργικές και πρωτότυπες δραστηριότητες. Όμως τελικά δεν λάμβαναν υπόψη τη 

συγκεκριμένη τάξη στην οποία θα γινόταν η εφαρμογή. Αυτό μπορούμε να το δούμε με την 

πληθώρα δραστηριοτήτων, σε πολλές από τις οποίες τα παιδιά θα λειτουργούσαν μηχανικά 

ή μιμούμενα συμμαθητές τους. Παρόλο που όλες οι διδασκαλίες απευθύνονταν σε 

πεντάχρονα, εντούτοις οι φοιτητές δεν φαινόταν να έλαβαν αρκετά υπόψη πως δεν 

βρίσκονταν όλα τα παιδιά στο ίδιο αναπτυξιακό επίπεδο και δεν είχαν όλα τις ίδιες 

ικανότητες και εμπειρίες. Οι δραστηριότητες δεν φαίνονται να έχουν δυνατότητα 

προσαρμογής στις γνωστικές, αλλά και γλωσσικές ικανότητες και ανάγκες των παιδιών 

καθώς και στις συγκεκριμένες συνθήκες της τάξης. 

Στη συνέχεια παρατίθεται συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων από το 

διδακτικό σχεδιασμό μιας άλλης φοιτήτριας, η οποία δεν έλαβε υπόψη το πλαίσιο στο οποίο 

θα τον εφάρμοζε. Συζητώντας με τη φοιτήτρια πριν τη διδασκαλία και εφαρμογή του 

διδακτικού της σχεδιασμού, δήλωσε ενθουσιασμένη. Ήταν σίγουρη πως οι δραστηριότητες 

που θα πραγματοποιούσε ήταν πολύ δημιουργικές και πρωτότυπες. Ρωτώντας την πώς 

κατέληξε στην επιλογή τους ανέφερε πως κάποιες απ’ αυτές τις πραγματοποίησε στο 

μάθημα του θεάτρου, στο χώρο του Πανεπιστημίου και στις υπόλοιπες κατέληξε μετά από 

συζήτηση με συμφοιτήτριες της. Το μάθημα θα απευθυνόταν σε παιδιά τεσσάρων και πέντε 

χρόνων σε ένα δημόσιο νηπιαγωγείο στη Λευκωσία. Για το πλαίσιο η φοιτήτρια δήλωσε 

πώς τα περισσότερα παιδιά της τάξης της δεν μιλούσαν καλά ελληνικά και δυο από αυτά 
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δεν γνώριζαν καθόλου την ελληνική γλώσσα γιατί μόνο ένα μήνα βρίσκονταν στο σχολείο. 

Σ’ ότι αφορούσε την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, ανέφερε πως αυτή ήταν 

εξαιρετική. Υπήρχε σ’ αυτό πλούσιο εποπτικό υλικό, διαδραστικός πίνακας, υπολογιστές 

και πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των νηπιαγωγών.  

Η φοιτήτρια δήλωσε πως είχε για επεξεργασία ένα θέμα από το θεματικό άξονα, 

συναισθηματική ενδυνάμωση. Έτσι, αποφάσισε να επεξεργαστεί το θέμα: Τα 

συναισθήματα, χαρά, λύπη, θυμός, ενθουσιασμός, θέτοντας τους στόχους: Τα παιδιά να είναι 

ικανά: 

- να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα χαράς, λύπης, θυμού, ενθουσιασμού. 

- να σχηματίζουν μη λεκτικά τα συναισθήματα χαράς, λύπης, θυμού, 

ενθουσιασμού. 

- να εκφράζουν τις απόψεις τους για μια συναισθηματική κατάσταση. 

Η φοιτήτρια ως πρόκληση ενδιαφέροντος/προσανατολισμό, για το μάθημα είχε την 

αφήγηση ενός σύντομου παραμυθιού το οποίο αναφερόταν στα συναισθήματα ενός παιδιού. 

Η ιστορία αναφερόταν στην απόκτηση ενός νέου μέλους στην οικογένεια και το στόλισμα 

του σπιτιού. Μετά από την αφήγηση θα υπέβαλε μερικές ερωτήσεις για κατανόηση της 

ιστορίας. Η φοιτήτρια στις υπόλοιπες δραστηριότητες του διδακτικού σχεδιασμού 

χρησιμοποίησε τεχνικές από το θέατρο, όπως: «ο διάδρομος της συνείδησης», «ο γλύπτης», 

όπως περιγράφονται στο διδακτικό της σχεδιασμό.  

2η Δραστηριότητα: Ο διάδρομος της συνείδησης 

Καλώ ένα παιδί για να πάρει τον ρόλο του ήρωα της ιστορίας. Στη συνέχεια χωρίζω 

τα παιδιά σε δυο ομάδες που θα στέκονται σε δυο σειρές για να δημιουργήσουν ένα 

διάδρομο. Ο ήρωας της ιστορίας θα περνά από το διάδρομο και θα ακούει τις απόψεις 

των παιδιών για τα συναισθήματα που μπορεί να φέρει το νέο μωρό στην οικογένεια 

και γιατί. 
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3η Δραστηριότητα: Δείξε το συναίσθημα 

Θα δείξω διάφορες φωτογραφίες στο projector στις οποίες θα φαίνονται τα 

συναισθήματα: χαρά, λύπη, θυμός, ενθουσιασμός. Ανάλογα με αυτό που θα βλέπουν, 

τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν την ίδια έκφραση. Για παράδειγμα, όταν η νηπιαγωγός 

δείχνει φωτογραφία με χαρούμενο πρόσωπο τα παιδιά πρέπει να δείχνουν το 

συναίσθημα της χαράς στο πρόσωπό τους.   

4η Δραστηριότητα -Αξιολόγησης: Ο γλύπτης 

Τα παιδιά γίνονται ζευγαράκια, στο κάθε ζευγάρι δίνω ένα κόκκινο και ένα άσπρο 

κύκλο τον οποίο κολλώ στην μπλούζα τους. Εξηγώ ότι όσοι έχουν το κόκκινο χρώμα 

θα είναι ο γλύπτης και όσοι έχουν το άσπρο χρώμα θα είναι το γλυπτό. (Εξηγώ ποιος 

είναι ο γλύπτης και τη δουλειά κάνει). Αρχίζω με ένα παράδειγμα για να καταλάβουν 

τα παιδιά και μετά συνεχίζουν τα ίδια. Για παράδειγμα, όταν αναφέρω τη λέξη χαρά, 

ο γλύπτης πρέπει να «σχηματίσει» τη χαρά στο πρόσωπό του άλλου παιδιού 

(22/3/2018). 

Η φοιτήτρια μετά την επιλογή του θέματος σκέφτεται ποιες δραστηριότητες θα «ταίριαζαν» 

με το θέμα της. Δεν φαίνεται να χρησιμοποιεί κάποιο κριτήριο για τη σειρά που θα τις 

εφάρμοζε αλλά ούτε και για την επιλογή τους. Όμως οι στόχοι αντί να είναι το σημείο 

εκκίνησης ακολουθούν τις δραστηριότητες και το βασικότερο, δεν φαίνεται να λαμβάνεται 

υπόψη η ομάδα των παιδιών και γενικά το πλαίσιο στο οποίο θα εφαρμοστεί ο διδακτικός 

σχεδιασμός.  

Απ’ ότι φαίνεται στον πιο πάνω διδακτικό σχεδιασμό, η φοιτήτρια δεν 

επεξεργάζεται το θέμα της σε βάθος αλλά πολύ επιφανειακά. Η επιλογή δραστηριοτήτων 

στις οποίες τα παιδιά θα μπορούσαν να εκφραστούν μη λεκτικά (2η και 3η), ήταν πολύ 

θετική ως προσέγγιση, ιδιαίτερα για το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο πολλά παιδιά δεν 

μιλούσαν ελληνικά. Όμως από την περιγραφή των δραστηριοτήτων φαίνεται πως τα παιδιά 

δεν θα είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν, λεκτικά ή μη, τις ιδέες τους. Πολύ πιθανόν να 
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οδηγούν τα παιδιά σε μηχανικές διαδικασίες, πιθανόν μιμούμενα συμμαθητές τους, χωρίς 

να αντιλαμβάνονται και το λόγο που θα τις κάνουν. Δεν φαίνεται επίσης να χρησιμοποιείται 

κάποιο κριτήριο για τη σειρά εφαρμογής των δραστηριοτήτων. Αν γινόταν οριοθέτηση του 

θέματός η πιο πάνω φοιτήτρια θα εστιάζονταν σε κάτι πιο συγκεκριμένο, ίσως στην 

επεξεργασία δυο μόνο συναισθημάτων. Στο συγκεκριμένο σχεδιασμό η πρωτοτυπία των 

δραστηριοτήτων χάνεται στα πολλά θέματα που επεξεργάζεται ταυτόχρονα. Επίσης, στο 

σχεδιασμό της δεν λαμβάνει υπόψη τις γνώσεις των παιδιών, για παράδειγμα το επάγγελμα 

του γλύπτη ως προϋπάρχουσα γνώση. Είναι δύσκολο για τα παιδιά να αφομοιώσουν πολλές 

γνώσεις σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και αυτό γίνεται σχεδόν ακατόρθωτο για παιδιά 

που δεν γνωρίζουν καλά τη γλώσσα.  

Η αδυναμία οριοθέτησης και η ασυνέπεια του σχεδιασμού με τις συνθήκες της τάξης 

είχαν εντοπιστεί στους περισσότερους διδακτικούς σχεδιασμούς των φοιτητών. 

4.2.3 Έλλειψη γνωσιολογικού υπόβαθρου για το θέμα διδασκαλίας 

Είναι δεδομένο πως ο σχεδιασμός αλλά και η οργάνωση των δραστηριοτήτων είναι μια 

απαιτητική διαδικασία για τους νηπιαγωγούς. Θα πρέπει σύμφωνα και με τους Katz και 

Helm, (2012), να χρησιμοποιηθούν στους σχεδιασμούς, διαφορετικές στρατηγικές για να 

δοθεί κοινό υπόβαθρο εμπειρίας στα παιδιά. Μ’ αυτό τον τρόπο γίνεται πιο έντονη η 

αλληλεπίδραση τους. Για να επιτευχθούν όμως τα πιο πάνω πρέπει μέσα από διάφορες 

πηγές να αξιοποιηθούν πολλά και διαφορετικά στοιχεία που να εστιάζονται στο θέμα 

διδασκαλίας. Αυτή τη διαδικασία προσέγγισης πριν την οικοδόμηση μιας διδασκαλίας, δεν 

παρατηρήθηκε στους διδακτικούς σχεδιασμούς και στις διδασκαλίες των φοιτητών. 

Η μη ικανοποιητική ανάπτυξη ενός γνωσιολογικού υπόβαθρου για το θέμα που 

επρόκειτο να διδάξουν, διαπίστωθηκε πως ήταν μια σημαντική αδυναμία των φοιτητών. 
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Αυτό φαινόταν μέσα από τις επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες στους διδακτικούς τους 

σχεδιασμούς που δεν αντανακλούσαν το προσωπικό στυλ του καθενός, αλλά ήταν 

επανάληψη των όσων είδαν να εφαρμόζουν άλλοι συμφοιτητές τους οι εν ενεργεία 

νηπιαγωγοί. Το μη συμπαγές γνωσιολογικό υπόβαθρο διακρινόταν και από την αδυναμία 

τροποποίησης/ μετασχηματισμού του διδακτικού περιεχομένου έτσι που να διευκολύνονται 

τα παιδιά της κάθε ομάδας στην προσέγγιση του. 

Ουσιαστικά το να μελετούν οι φοιτητές μέσα από διάφορες πηγές για το θέμα που 

επρόκειτο να επεξεργαστούν θα τους βοηθούσε να οδηγηθούν μέσα από διάφορα και 

διαφορετικά μονοπάτια για να φτάσουν στο στόχο τους. Ένα συμπαγές γνωσιολογικό 

υπόβαθρο θα βοηθούσε επίσης τους φοιτητές στη σαφή διατύπωση των διδακτικών στόχων, 

οι οποίοι θα αποτελούσαν και την αφετηρία για το στήσιμο και το σχεδιασμό του μαθήματός 

τους. Εξάλλου έχοντας επαρκείς γνώσεις για το θέμα θα μπορούσαν να συνδυάζουν 

διάφορες ιδέες για να τροποποιούν δραστηριότητες έχοντας συγκεκριμένες προθέσεις. 

Στο πιο κάτω παράδειγμα διδακτικού σχεδιασμού με θέμα: «το σώμα μου», η 

φοιτήτρια φαίνεται να μην μπόρεσε να μετασχηματίσει διδακτικά το περιεχόμενο του 

μαθήματος για να ανταποκρίνεται σε μια μικτή τάξη η οποία αποτελούνταν από τετράχρονα 

και πεντάχρονα. Μπορεί επίσης να διαφανεί το ελλιπές γνωσιολογικό υπόβαθρο από τη μη 

προσαρμογή των δραστηριοτήτων στις ανάγκες των παιδιών της συγκεκριμένης τάξης. 

Υπάρχουν δραστηριότητες στο διδακτικό σχεδιασμό οι οποίες θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν ξεχωριστά θέματα διδασκαλίας, όπως: «τα μέρη του σώματος», «ανάγνωση 

και ταύτιση λέξεων», «οι αισθήσεις μας».  
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Η Νικόλ από το θεματικό άξονα Αγωγή Υγείας, επέλεξε να επεξεργαστεί το θέμα: «Το 

σώμα μου». Στο διδακτικό της σχεδιασμό, όπως έχει αναφερθεί, προσπάθησε να 

επεξεργαστεί πολλά θέματα σε διάφορες δραστηριότητες, όπως φαίνονται πιο κάτω. 

Πρώτη δραστηριότητα: Τα μέρη του σώματος 

Θα υπάρχει μια μεγάλη εικόνα ενός παιδιού, η οποία θα αποτελέσει την αφόρμηση και 

τον προσανατολισμό του μαθήματος. Στη συνέχεια τα παιδιά θα ονομάζουν και θα 

αναγνωρίζουν τα μέρη του σώματός του παιδιού στην εικόνα (κεφάλι, χέρια, πόδια, 

λαιμός, κοιλιά, θώρακας).  

Σ΄ αυτή τη δραστηριότητα αγνοείται το σημαντικότερο στοιχείο, το πραγματικό, που είναι 

το σώμα των ίδιων των παιδιών. Την έλλειψη γνωσιολογικού υπόβαθρου μπορούμε να 

δούμε στη πιο πάνω δραστηριότητα, αφού η φοιτήτρια στο τέλος του μαθήματος ανέφερε 

πως είδε την πιο πάνω δραστηριότητα να εφαρμόζεται σε άλλο θέμα και «πέτυχε», γι’ αυτό 

και την επανέλαβε. Αν είχε επαρκείς γνώσεις για το θέμα που θα επεξεργαζόταν θα άρχιζε 

από το πραγματικό (τα ίδια τα παιδιά) και μετά θα πήγαινε στο ημιαφηρημένο ή αφηρημένο. 

Δεύτερη δραστηριότητα: «Ανάγνωση» και ταύτιση λέξεων 

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα τοποθετήσω στην αρχική εικόνα καρτέλες που θα 

γράφουν το μέρος του κάθε σώματος. Παράλληλα θα μοιράσω στα παιδιά από μια 

καρτέλα, ίδια μ’ αυτή που θα είναι τοποθετημένη στη μεγάλη εικόνα, πάνω στην οποία 

θα αναγράφεται και ένα μέρος του σώματος. Δίπλα από κάθε λέξη θα υπάρχει και η 

εικόνα του μέρους που θα αναγράφεται. Στη συνέχεια τα παιδιά θα ταυτίζουν την λέξη 

που θα κρατούν με τη λέξη που θα υπάρχει στο ανάλογο μέρος της εικόνας που θα 

βλέπουν. 

Σε όλες τις δραστηριότητες στο χώρο του νηπιαγωγείου μπορεί να καλλιεργηθεί ο 

γραμματισμός και να τροποποιηθούν έτσι που να μετατραπούν σε αναγνωστικό γεγονός. 

Στην πιο πάνω δραστηριότητα υπήρχε πρόθεση από μέρους της φοιτήτριας τα παιδιά να 

προσπαθήσουν να «διαβάσουν» για να ταυτίσουν τις όμοιες λέξεις, όμως αυτό εκφυλίζεται 
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με την προσθήκη της ίδιας εικόνας και στις δυο λέξεις που έπρεπε να ταυτιστούν. Σ’ αυτή 

την περίπτωση τα παιδιά θα αγνοήσουν το γραπτό λόγο και θα παρατηρούν και θα ταυτίζουν 

μόνο τις ίδιες εικόνες. Η μελέτη για ένα θέμα, το οποίο ήδη είχε διδαχθεί στο μάθημα 

Αναδυόμενος αλφαβητισμός, θα την οδηγούσε σε μετασχηματισμό της δραστηριότητας με 

τρόπο που να επεξεργάζεται το στόχο του μαθήματος που ήταν η ταύτιση όμοιων λέξεων. 

Τρίτη δραστηριότητα: Οι αισθήσεις μας 

Στη συνέχεια θα εστιαστώ στις αισθήσεις του ανθρώπου και αφού κάνω μια εισαγωγή 

(π.χ. μάτια – όραση, αυτιά – ακοή, μύτη -όσφρηση, γλώσσα – γεύση), θα δείχνω ένα 

μέρος του σώματος και τα παιδιά θα μου λένε το ανάλογη αίσθηση, π.χ όσφρηση – 

μύτη και ούτω καθ’ εξής. Ακολούθως με μιμητικές κινήσεις θα δείχνω στα παιδιά μια 

αίσθηση και αυτά θα λένε το αντίστοιχο όργανο. Για παράδειγμα θα δείχνω πως 

μυρίζω ένα λουλούδι, γεύομαι κάτι κ.λ.π.. 

Αυτή η δραστηριότητα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο μάθημα, «τα μέρη του σώματος», 

αλλά να αποτελέσει άλλο ξεχωριστό. Σ’ αυτή την περίπτωση μπορούμε να δούμε την 

έλλειψη γνωσιολογικού υπόβαθρου. Αν η φοιτήτρια είχε επαρκείς γνώσεις για το θέμα της 

θα επεξεργαζόταν σε βάθος μόνο μια πτυχή του, χωρίς να προσθέτει τόσες δραστηριότητες. 

Δραστηριότητα Αξιολόγησης Αναγνωρίζω τα μέρη του σώματος 

Θα έχω στο πάτωμα ένα μεγάλο χαρτί με το περίγραμμα ενός σώματος. Με συνοδεία 

μουσικής θα σηκώνω τέσσερα – τέσσερα παιδάκια και θα κινούνται γύρω από το 

χαρτί. Όταν σταματά η μουσική θα λέω ένα μέρος του σώματος και τα παιδιά θα 

πρέπει να αγγίζουν στο μέρος του σώματος που θα ακούνε (6/3/28).  

Η φοιτήτρια προσπαθεί να αξιολογήσει το μάθημα χωρίς αρχικά να ανιχνεύσει τις ιδέες και 

γνώσεις των παιδιών για το ανθρώπινο σώμα. Όλος ο διδακτικός σχεδιασμός παραπέμπει 

σε συμπεριφορισμό και μη ικανοποιητικό γνωσιολογικό υπόβαθρο. 
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4.3 Διδασκαλίες των φοιτητών νηπιαγωγών πριν την εφαρμογή της διδακτικής 

προσέγγισης με βάση τις στρατηγικές εικαστικής δημιουργίας 

Σ’ αυτό το υποκεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από διδασκαλίες των φοιτητών 

οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης σε νηπιαγωγεία 

πριν την εφαρμογή της νέας διδακτικής προσέγγισης. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται αδυναμίες των φοιτητών οι οποίες εντοπίστηκαν σε ατομικές τους 

διδασκαλίες. 

Πίνακας 4.3 Διδασκαλίες πριν τη νέα διδακτική προσέγγιση 

 

Όπως έχει προαναφερθεί, στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης οι φοιτητές 

πραγματοποίησαν δεκαέξι διδασκαλίες απ’ όλους τους τομείς του Αναλυτικού 

Προγράμματος. Από αυτές τις διδασκαλίες η ερευνήτρια παρακολούθησε μια από κάθε 

φοιτητή. Οι επισκέψεις ήταν προειδοποιημένες, δηλαδή ο κάθε φοιτητής γνώριζε την μέρα 

και ώρα που η διδασκαλία του θα εποπτευόταν. Στο τέλος κάθε μαθήματος ο φοιτητής 

αναστοχαζόταν για τη διδασκαλία του εκφράζοντας δυσκολίες ή αδυναμίες που 

αντιμετώπισε, αναφέροντας ιδέες και σκέψεις για πιθανές τροποποιήσεις του μαθήματος. 

Βασικός στόχος της εποπτείας των διδασκαλιών ήταν η ανατροφοδότηση και γενικά η 

παροχή καθοδήγησης προς τον φοιτητή.  

Οι διδασκαλίες των φοιτητών πραγματοποιήθηκαν δυο μήνες πριν 

παρακολουθήσουν το μάθημα «Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής», στο οποίο 

εφαρμόστηκε η νέα διδακτική προσέγγιση. Σ’ αυτή την προσέγγιση εφαρμόστηκαν τα 

στάδια εικαστικής δημιουργίας από τους φοιτητές και στη συνέχεια ακολούθησαν αυτή την 

• Έλλειψη γνωσιολογικού υπόβαθρου για το θέμα διδασκαλίας  

• Επιφανειακή επεξεργασία του θέματος 

• Υιοθέτηση στερεότυπων δραστηριοτήτων 

• Έμφαση σε πλούσια, αλλά όχι απαραίτητη, εποπτεία 



 

209 

 

προσέγγιση στους διδακτικούς τους σχεδιασμούς. Στόχος ήταν η ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας των φοιτητών, με έμφαση το δημιουργικό διδακτικό σχεδιασμό. 

Συγκεκριμένα σ’ αυτό το υποκεφάλαιο παρουσιάζονται τα θέματα: (1) Η ευελιξία 

στις διδασκαλίες των φοιτητών, (2) Η πρωτοτυπία στις διδασκαλίες των φοιτητών (3) Το 

χιούμορ στις διδασκαλίες φοιτητών και (4) Η χρήση του εποπτικού υλικού στις 

διδασκαλίες.  

4.3.1 Ευελιξία  

Η ευελιξία είναι μια ικανότητα που μας βοηθά να προσαρμοζόμαστε σε απρόβλεπτες 

καταστάσεις. Αυτή δε η ικανότητα είναι πολύ σημαντική για τους νηπιαγωγούς οι οποίοι 

μπορούν εύκολα να διορθώσουν τις δράσεις τους με βάση το αποτέλεσμα. Κάτι που τις 

περισσότερες φορές επιβάλλεται σε τάξεις με νήπια και προ νήπια. Για αυτό το λόγο, είναι 

ένα θέμα που αναλύεται και συζητείται σε σχέση με τις διδασκαλίες των φοιτητών 

Μια σημαντική παρατήρηση που προκύπτει από τις παρακολουθήσεις διδασκαλιών των 

φοιτητών, ήταν η προσπάθεια αρκετών από αυτούς, οκτώ στους δεκαπέντε, να είναι 

ευέλικτοι στα μαθήματα τους. Συγκεκριμένα, φάνηκε πως αντιλαμβάνονταν την ανησυχία 

των παιδιών και όταν αυτά κουράζονταν σε κάποια δραστηριότητα την συντόμευαν, για να 

προχωρήσουν στην επόμενη. Παρόλο όμως που οι φοιτητές αντιλαμβάνονταν ότι μια 

δραστηριότητα δεν ενεργοποιούσε το ενδιαφέρον των παιδιών, κανείς δεν επιχείρησε να 

την παραλείψει και να προχωρήσει σε επόμενη. Συνέχιζαν με ένα ή δυο παιδιά και 

προσπαθούσαν να την συντομεύσουν χωρίς να έχουν την ικανότητα ουσιαστικής 

τροποποίησης και προσαρμογής της στις τρέχουσες ανάγκες της διδασκαλίας τους. 

Στη συνέχεια περιγράφεται η εφαρμογή δραστηριοτήτων, συγκεκριμένα της 3ης και 

5ης, από τον διδακτικό σχεδιασμό του μαθήματος με θέμα «Οι αξίες της ζωής» που 



 

210 

 

περιγράφεται στο προηγούμενο υποκεφάλαιο (4.2.2). Οι δραστηριότητες παρουσιάζονται 

όπως τις περιέγραψε στο σχεδιασμό της η φοιτήτρια  

3η Δραστηριότητα: Συζήτηση για ένα γράμμα 

Ακολούθως θα εμφανίσω ένα φάκελο λέγοντας ότι τον βρήκα καθώς ερχόμουν στο 

νηπιαγωγείο. Προβληματίζω τα παιδιά για το περιεχόμενό του και σε ποιον άραγε να 

ανήκει. Στην συνέχεια ανοίγω το φάκελο και βρίσκω ένα γράμμα το οποίο και 

διαβάζω στα παιδιά. Το γράμμα μιλά για τα φτωχά παιδάκια που ζητούσαν από τον 

Άγιο Βασίλη γάλα, ψωμί και μια δουλειά για τον μπαμπά. Προβληματίζω τα παιδιά 

για το ποιος μπορεί να μας το έστειλε και γίνεται συζήτηση για το περιεχόμενό του. 

Ποιο μήνυμα άραγε θέλει να μας δώσει; Εστιάζω σε συζήτηση σχετικά με το αν είναι 

σωστό εμείς να ζητάμε πολλά δώρα και αλλά παιδάκια να μην έχουν ούτε τα 

απαραίτητα.  

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον και περιέργεια μόνο για το 

περιεχόμενο του φακέλου «τι άραγε να υπάρχει στο φάκελο»; Όταν η φοιτήτρια άρχισε να 

διαβάζει το γράμμα τα περισσότερα παιδιά δεν παρακολουθούσαν. Κουνιόντουσαν στην 

καρέκλα τους, γύριζαν πίσω, κάποια ζήτησαν νερό. Η φοιτήτρια πρόσεξε την αδιαφορία 

των παιδιών και προσπάθησε να κάνει κάποια αλλαγή αρχίζοντας γρήγορα τις ερωτήσεις.  

Στην ερώτηση που αφορούσε το μήνυμα του γράμματος, τα παιδάκια την έβλεπαν 

αμίλητα. Τότε με ευελιξία επαναδιατύπωσε την ερώτηση δίνοντας διάφορες πιθανές 

απαντήσεις για να επιλέξουν την ορθή. Τα παιδιά οδηγήθηκαν στην ορθή απάντηση, όμως 

και πάλι το μάθημα «βούλιαξε» όταν η φοιτήτρια τους μιλούσε για τα δώρα που δεν πρέπει 

να ζητούν από τον Άγιο Βασίλη αφού τα φτωχά παιδάκια δεν έχουν ούτε φαγητό. Ήταν μια 

προσέγγιση που τα ίδια δεν δεχόντουσαν, πλησίαζαν Χριστούγεννα και όλα περίμεναν 

δώρα, έγραψαν γράμμα στον Άγιο ζητώντας του δώρα και φάνηκε πως ανέτρεπε τις 

προσδοκίες τους. Ένα παιδάκι ανέφερε «κυρία, τα φτωχά παιδάκια αφού έγραψαν γράμμα 

στον Άγιο Βασίλη δεν υπάρχει πρόβλημα». Ένα άλλο πρόσθεσε: «Αν ήταν φρόνιμα θα τους 
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φέρει δώρα και γάλα». Συμφώνησαν μ’ αυτή τη δήλωση και άλλα παιδάκια και η φοιτήτρια 

προχώρησε στην τελευταία δραστηριότητα του μαθήματος που αποτέλεσε και την 

αξιολόγησή του. 

5η Δραστηριότητα -Αξιολόγησης:  

Σ’ αυτή τη δραστηριότητα θα τοποθετήσω στο φανελοπίνακα ένα μεγάλο χαρτόνι 

χωρισμένο σε δυο στήλες. Στη μια στήλη θα γράφει ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΔΩΡΑ και στην 

άλλη ΑΣΗΜΑΝΤΑ ΔΩΡΑ. Τα παιδιά θα έρχονται ένα ένα και αφού πάρουν από μια 

εικόνα την περιγράφουν και στην συνέχεια να την τοποθετούν στην ανάλογη στήλη. 

Παρακολουθώντας το μάθημα η ερευνήτρια σημείωσε τις πιο κάτω παρατηρήσεις στο 

αναστοχαστικό της ημερολόγιο:  

Θεωρώ πως η πιο πάνω δραστηριότητα δεν εξυπηρετούσε τις επιδιώξεις της 

φοιτήτριας, αλλά δεν είχε ούτε σχέση με το πλαίσιο της τάξης. Τα παιδιά δεν 

ανταποκρίθηκαν γιατί υπήρχε μια ασάφεια στο τι ζητούσε απ’ αυτά, χρειαζόταν 

σίγουρα τροποποίησή της δραστηριότητας αλλά και του σχεδιασμού. Για τα παιδιά δεν 

υπάρχουν σημαντικά και ασήμαντα δώρα, όπως η φοιτήτρια ήθελε να μεταφέρει σ’ 

αυτά. Αντιλήφθηκε το μπέρδεμα, την παρανόηση και ταυτόχρονα την απορία των 

παιδιών, γι’ αυτό και προσπάθησε να συντομεύσει τη δραστηριότητα σηκώνοντας 

μόνο δυο παιδιά τα οποία διάλεξαν μια εικόνα, την περίγραψαν αλλά δεν ήξεραν σε 

ποια στήλη να την τοποθετήσουν, στα σημαντικά ή ασήμαντα δώρα; Το ένα παιδάκι 

την έδωσε πίσω στη φοιτήτρια και το άλλο συνέχιζε να την κρατά. Η φοιτήτρια 

θέλοντας να αλλάξει το κλίμα στην τάξη, παρακίνησε τα παιδάκια να τραγουδήσουν 

το «Ρούντολφ το ελαφάκι», έτσι έκλεισε το μάθημα (Αε σελ.12). 

4.3.2 Πρωτοτυπία  

Η πρωτοτυπία στις διδασκαλίες των φοιτητών μπορούσε να φανεί από το συνδυασμό 

πραγμάτων, γνώσεων και προϋπαρχουσών εμπειριών τους. Δεν είναι μόνο οι ίδιες οι ιδέες, 

αλλά ο τρόπος που συναρμολογούνται. Παρατηρήθηκε πως αρκετοί φοιτητές είχαν την 
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επιθυμία και την πρόθεση να κάνουν ένα δημιουργικό μάθημα, εντόπισα όμως τη δυσκολία 

να μετασχηματίσουν υφιστάμενες ιδέες.  

Συγκεκριμένα, σε αρκετές διδασκαλίες των φοιτητών παρατηρήθηκε πως  

εφαρμόζονταν τεχνικές από το θέατρο. Τεχνικές που τους είχαν κάνει εντύπωση στο 

μάθημα θεάτρου, στο πανεπιστήμιο και που σίγουρα τις θεωρούσαν δημιουργικές και 

πρωτότυπες. Για παράδειγμα έξι φοιτητές, στις διδασκαλίες τους εφάρμοσαν την τεχνική 

του δημοσιογράφου. Σ’ αυτή την περίπτωση οι φοιτητές έμπαιναν σε 

ρόλο δημοσιογράφου και κρατώντας ένα μικρόφωνο υπέβαλλαν 

ερωτήσεις στα παιδιά για το θέμα που επεξεργάζονταν. Δυο φοιτητές 

χρησιμοποίησαν μια παλιά τηλεόραση και «μπαίνοντας» σ’ αυτήν 

υπέβαλλαν ερωτήσεις στα παιδιά για το περιεχόμενο του μαθήματος, σε 

ρόλο δημοσιογράφου.  

Στη διδασκαλία με θέμα τα συναισθήματα: χαρά, λύπη, θυμός, ενθουσιασμός 

(υποκεφάλαιο 4.2.2), η φοιτήτρια επέλεξε για επεξεργασία του θέματός της δραστηριότητες 

από το θέατρο, όπως περιγράφονται στη συνέχεια από το διδακτικό της σχεδιασμό.  

2η Δραστηριότητα: Ο διάδρομος της συνείδησης 

Καλώ ένα παιδί για να πάρει τον ρόλο του ήρωα της ιστορίας. Στη συνέχεια χωρίζω 

τα παιδιά σε δυο ομάδες που θα στέκονται σε δυο σειρές για να δημιουργήσουν ένα 

διάδρομο. Ο ήρωας της ιστορίας θα περνά από το διάδρομο και θα ακούει τις απόψεις 

των παιδιών για τα συναισθήματα που μπορεί να φέρει το νέο μωρό στην οικογένεια 

και γιατί. 

Η ερευνήτρια παρακολουθώντας το μάθημα της φοιτήτριας έγραψε στο αναστοχαστικό της 

ημερολόγιο: 

Η φοιτήτρια όπως ανέφερε, ήθελε να εφαρμόσει δημιουργικές και πρωτότυπες 

δραστηριότητες όμως δεν έλαβε υπόψη της την ομάδα των παιδιών. Πιθανόν στο 
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μυαλό της να είχε την εφαρμογή της δραστηριότητας στην αίθουσα του πανεπιστημίου 

και την ανταπόκριση από τους συμφοιτητές της. Η εφαρμογή της όμως σε αυτό το 

εντελώς ξεχωριστό πλαίσιο δεν είχε τροποποιηθεί και δεν σκέφτηκε πώς θα 

διαχειριστεί την ομάδα με παιδιά με ελλιπή γνώση της ελληνικής γλώσσας..  

Παρατηρώντας τα παιδιά, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, φάνηκε πως δεν 

γνώριζαν τι έπρεπε να κάνουν. Η φοιτήτρια προσπαθούσε να τα χωρίσει ώστε να 

στέκονται σε δυο απέναντι σειρές γιατί μετακινούνταν συνεχώς «χαλώντας» τη 

γραμμή. Όταν τελικά αυτό επιτεύχθηκε, απηύθυνε συνεχή καθοδήγηση λέγοντας τι τα 

πουν και αυτά απλά επαναλάμβαναν. Δεν χρησιμοποίησε εναλλακτικούς τρόπους για 

να ενισχύσει την κριτική τους σκέψη και να μπορέσουν να ανταποκριθούν (σελ.16) 

Δραστηριότητα αξιολόγησης του μαθήματος: Ο γλύπτης 

Τα παιδιά γίνονται ζευγαράκια, στο κάθε ζευγάρι δίνω ένα κόκκινο και ένα άσπρο 

κύκλο τον οποίο κολλώ στην μπλούζα τους. Εξηγώ ότι όσοι έχουν το κόκκινο χρώμα 

θα είναι ο γλύπτης και όσοι έχουν το άσπρο χρώμα θα είναι το γλυπτό. (Εξηγώ ποιος 

είναι ο γλύπτης και τη δουλειά κάνει). Αρχίζω με ένα παράδειγμα για να καταλάβουν 

τα παιδιά και μετά συνεχίζουν τα ίδια. Για παράδειγμα, όταν αναφέρω τη λέξη χαρά, 

ο γλύπτης πρέπει να «σχηματίσει» τη χαρά στο πρόσωπό του άλλου παιδιού. 

Τα σχόλια της ερευνήτριας γι’ αυτή τη δραστηριότητα είναι: 

Για αξιολόγηση του μαθήματος συναισθηματικής ενδυνάμωσης εφαρμόστηκε η 

δραστηριότητα με τίτλο ο «γλύπτης». Η πρωτοτυπία στην περιγραφή της 

δραστηριότητας εξαφανίστηκε κατά την εφαρμογή της. Τα νήπια σε ζευγαράκια, στο 

κέντρο της τάξης, κλήθηκαν να μπουν σε ένα ρόλο που δεν γνώριζαν καθόλου, αυτό 

του γλύπτη. Ενώ ήταν έτοιμα για εφαρμογή της δραστηριότητας η φοιτήτρια άρχισε να 

εξηγεί τι είναι ο γλύπτης και τι κάνει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εξαφανίσει τον 

αρχικό ενθουσιασμό των παιδιών. Κάποια νήπια δεν δέχονταν να τα αγγίξει στο 

πρόσωπο το ζευγάρι τους για να «σχηματίσει» σ’ αυτό ένα συναίσθημα π.χ. χαράς. 

Χωρίς τροποποίηση αυτή η δραστηριότητα ήταν εντελώς ακατάλληλη για τα νήπια 

γιατί υπήρχε κίνδυνος κάποιου ατυχήματος. Συγκεκριμένα, όταν τραβούσε ο 

«γλύπτης» τα μάγουλα του «αγάλματος» για να του σχηματίσει το χαμόγελο, ή όταν 

έβαζε τα δάκτυλά του στο στόμα για να του σχηματίσει χαμόγελο, η φοιτήτρια 
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κατάλαβε πως δεν μπορούσε να συνεχίσει τη δραστηριότητα και ζήτησε από τα νήπια 

να καθίσουν στις καρεκλίτσες τους. Η δραστηριότητα δεν μπορούσε να εφαρμοστεί 

χωρίς μετασχηματισμό σε αυτήν την ομάδα παιδιών (Αε σελ.20). 

Στη συνέχεια ακολουθεί η δραστηριότητα από τη διδασκαλία: τα μέρη του σώματος, 

(υποκεφάλαιο 4.2.2). 

Δραστηριότητα Αξιολόγησης Αναγνωρίζω τα μέρη του σώματος 

Θα έχω στο πάτωμα ένα μεγάλο χαρτί με το περίγραμμα ενός σώματος. Με συνοδεία 

μουσικής θα σηκώνω τέσσερα – τέσσερα παιδάκια και θα κινούνται γύρω από το 

χαρτί. Όταν σταματά η μουσική θα λέω ένα μέρος του σώματος και τα παιδιά θα 

πρέπει να αγγίζουν στο μέρος του σώματος που θα ακούνε.  

Σ’ αυτή τη δραστηριότητα, η οποία αποτέλεσε και την αξιολόγηση του μαθήματος 

«τα μέρη του σώματος», ήθελαν να συμμετέχουν όλα τα παιδιά. Γι’ αυτό και η φοιτήτρια 

επανέλαβε τη δραστηριότητα τρεις φορές σηκώνοντας επτά νήπια κάθε φορά. Αυτά έτρεχαν 

χαρούμενα γύρω από το περίγραμμα που βρισκόταν στο πάτωμα, μερικά σπρώχνονταν, 

γελούσαν, κάποια ακολουθούσαν τις οδηγίες και άλλα απολάμβαναν την όλη διαδικασία.   

Η κίνηση των παιδιών στην αίθουσα διδασκαλίας σύμφωνα με τους Pica, (2006) και 

Ratey, (2008) ενεργοποιεί τον εγκέφαλο και βοηθά στο να συνδεθούν προϋπάρχουσες 

γνώσεις και εμπειρίες με τη νέα γνώση. Αυτό προσπάθησαν να επιτύχουν και οι δυο 

φοιτήτριες στις πιο πάνω δραστηριότητες, θέλοντας ταυτόχρονα να εφαρμόσουν και 

πρωτότυπες δραστηριότητες. Όμως δεν μπορούσε να υπάρξει δημιουργικότητα και 

πρωτοτυπία χωρίς το μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων με τρόπο που να 

ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ομάδες νηπίων. 

4.3.3 Χιούμορ  

Οι Powell και Andresen (1985) υποστηρίζουν ότι το χιούμορ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο 

διδασκαλίας με πολλά οφέλη για τους εκπαιδευτικούς, καθώς θα μπορούσε να ενισχύσει τη 
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μάθηση με την προώθηση της κατανόησης και της διατήρησης πληροφοριών. Το χιούμορ 

θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει ένα θετικό περιβάλλον στην τάξη και θα βοηθούσε 

έμμεσα στην ενεργοποίηση του ενθουσιασμού και του ενδιαφέροντος των παιδιών.  

Παρόλο που οι φοιτητές απολάμβαναν το χιούμορ την αίθουσα διδασκαλίας του 

πανεπιστημίου, εντούτοις δεν το χρησιμοποιούσαν στις δικές τους διδασκαλίες. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί πως και οι δεκαπέντε φοιτητές, σε συζητήσεις πριν την 

παρακολούθηση διδασκαλιών τους στην αίθουσα διδασκαλίας του πανεπιστημίου, 

αναφέρθηκαν στη θετική συμβολή του χιούμορ στην αίθουσα διδασκαλίας. Ωστόσο οι 

δώδεκα από τους δεκαπέντε δήλωσαν πως ναι μεν το χιούμορ δημιουργεί μια πολύ καλή 

ατμόσφαιρα στην τάξη και τα νήπια γελούν και χαίρονται με πολύ απλές καταστάσεις οι 

ίδιοι όμως δεν νιώθουν «ασφάλεια» να τα χρησιμοποιήσουν. Έτσι λοιπόν, όταν τους 

ζητήθηκε να γίνουν πιο συγκεκριμένοι, ανάφεραν πως αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν το 

χιούμορ ανησυχώντας μήπως χάσουν τον έλεγχο της τάξης.  

Τρεις φοιτητές διερωτήθηκαν πώς θα μπορούσαν να εντάξουν το χιούμορ στο 

μάθημα τους χωρίς να ξεφύγουν από το θέμα τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι απόψεις 

της Μαρίας και της Στέλλας οι οποίες αναφερόμενες στην πτυχή του σχεδιασμού της 

διδασκαλίας, υποστήριξαν πως θεωρούσαν αδύνατον να προσχεδιάζουν το χιούμορ στους 

διδακτικούς σχεδιασμούς τους, γιατί αυτό μπορεί να προκύψει με τον ανάλογο χειρισμό 

από κάτι που θα συμβεί στην τάξη, άρα δεν θα μπορούσαν να το προετοιμάσουν. Η Μαρία 

ανέφερε: «μα κύρια πώς είναι δυνατό να ξέρω τι θα γίνει στην τάξη για να σκεφτώ πώς θα 

του δώσω χιουμοριστική διάστασης;»(Αφ σελ.31). 

Παρακολουθώντας δεκαπέντε διδασκαλίες, μόνο σε μια απ’ αυτές εντόπισα το 

πηγαίο χιούμορ από μια φοιτήτρια. Μπορούσε με άνεση να τροποποιήσει μια κατάσταση 
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για να προκαλέσει το γέλιο των νηπίων. Για παράδειγμα, προσποιούταν πως ξεχνούσε, 

μπέρδευε καταστάσεις με έξυπνο τρόπο έτσι που να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των 

παιδιών χωρίς να ξεφεύγει από το θέμα. 

Ο Πέτρος επίσης σε μια του δραστηριότητα ενώ τοποθετούσε μια εικόνα στο 

φανελοπίνακα, του έπεσε κατά λάθος στο πάτωμα. Τα παιδάκια ξεκαρδίστηκαν στα γέλια, 

έστω κι αν δεν φαινόταν κάτι αστείο στην όλη κατάσταση. Τότε ο φοιτητής, χωρίς καθόλου 

να τα χάσει, έριξε στο πάτωμα με τον ίδιο τρόπο, ακόμη τέσσερεις εικόνες. Λέγοντας: «Αχ 

κάτι έχω πάθει σήμερα, όλα πέφτουν από τα χέρια μου; Κάποιος παρακαλώ να με βοηθήσει, 

δεν μπορώ»! τα χάχανα των παιδιών ακούγονταν σ’ όλο το νηπιαγωγείο (Αε σελ. 31). Ο 

φοιτητής πολύ έξυπνα εκμεταλλεύτηκε αυτό το απρόβλεπτο περιστατικό και το συνέδεσε 

μέσω του χιούμορ με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα του μαθήματός του. Συγκεκριμένα, 

ζήτησε από τα παιδιά να σειροθετήσουν τις εικόνες, έχοντας ως στόχο την αναδιήγηση του 

παραμυθιού που είχε αφηγηθεί, λέγοντας: «Επειδή γελούσατε με το πρόβλημα μου θα σας 

βάλω δύσκολα. Δεν πρέπει να μαζεύετε μόνο τις εικόνες που μου έπεσαν, όποιος σηκώνεται 

πρέπει να παίρνει μια εικόνα με τη σειρά που παρουσιάστηκε στο παραμύθι και να την 

περιγράφει. Θα σας ξεγελάσω σίγουρα». Τα νήπια φώναζαν με ενθουσιασμό «όχι, εμείς θα 

νικήσουμε»! (Αε σελ.27).   

4.3.4 Δημιουργική χρήση του εποπτικού υλικού 

Οι Torrance (1995), Brinkman (2010) και Sternberg (2010) αναφέρουν πως οι εκπαιδευτικοί 

δεν πρέπει μόνο να διδάσκουν δημιουργικά, αλλά να διδάσκουν τη δημιουργικότητα. Μ’ 

αυτό τον τρόπο θα παρακινούν τους μαθητές να σκέφτονται αποτελεσματικά και να 

γίνονται ολοένα και πιο δημιουργικοί. Πολλοί νηπιαγωγοί προσπαθούν να είναι 

δημιουργικοί και να ελκύσουν το ενδιαφέρον των παιδιών. Ένα μέσο που χρησιμοποιούν 
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γι’ αυτό το σκοπό, είναι και το εποπτικό υλικό. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί πως 

σχεδόν όλοι οι φοιτητές (δώδεκα στους δεκαπέντε) έδιναν μεγάλη σημασία στο εποπτικό 

υλικό, θεωρώντας πολύ δημιουργικούς τους εκπαιδευτικούς που μπορούν να ζωγραφίζουν 

και να κατασκευάζουν ωραίο υλικό στα μαθήματά τους. 

Έχει παρατηρηθεί πως στις διδασκαλίες τους οι περισσότεροι φοιτητές έδιναν 

σημασία σε κατασκευές και γενικά στην εποπτεία, που θα ετοίμαζαν για τις δραστηριότητες 

τους. Πολλές φορές δημιουργούσαν κατασκευές με αρκετά ψηλό κόστος που δυστυχώς τις 

χρησιμοποιούσαν για την εισαγωγή του μαθήματος, ή σε μια μόνο δραστηριότητα και στη 

συνέχεια τις άφηναν εντελώς ανεκμετάλλευτες. Για παράδειγμα, η Γεωργία είχε ως θέμα 

διδασκαλίας «το σπίτι μας», ετοίμασε μια μεγάλη ξύλινη μακέτα ενός διώροφου σπιτιού, 

άφησε ανοικτή την πρόσοψη, αλλά σκέπασε τη μακέτα με ένα πανί και προβλημάτισε τα 

παιδιά για το τι άραγε να υπήρχε από κάτω. Αφού άκουσε διάφορες απόψεις,  αποκάλυψε 

την κατασκευή προκαλώντας τον ενθουσιασμό των νηπίων, τα οποία άρχισαν αμέσως 

ερωτήσεις, όπως «ποιου είναι»; «ποιοι ζουν σ’ αυτό»; «να το αγγίζουμε»; 

 Η φοιτήτρια κατάφερε να εξάψει τη φαντασία και την περιέργεια των παιδιών χωρίς 

όμως να προχωρήσει κτίζοντας σ’ αυτό το κλίμα. Ζήτησε απ’ αυτά να ησυχάζουν και αφού 

υπέβαλε μερικές ερωτήσεις γι’ αυτό που έβλεπαν άφησε στην άκρη τη μακέτα. Στη 

συνέχεια ρώτησε τα παιδιά για τα δωμάτια που υπάρχουν σ’ ένα σπίτι και ποια έπιπλα 

βρίσκουμε σε κάθε δωμάτιο. Όπως αναφέρεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα για την πρώτη 

σχολική ηλικία (2011), οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν πως οι οργανωμένες 

δραστηριότητες δεν πρέπει να έχουν αποκλειστικά γνωστικό περιεχόμενο και ότι δεν 

αφορούν διαδικασίες απλής μετάδοσης γνώσεων με παθητικό ρόλο από τα παιδιά, αλλά να 
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αποτελούν πρόκληση γι’ αυτά και να εξασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή τους, κάτι που 

δεν παρατηρήθηκε  στην πιο πάνω δραστηριότητα. 

Ένα άλλο παράδειγμα μη ικανοποιητικής εκμετάλλευσης του υλικού είναι και η 

περίπτωση της διδασκαλίας της Μαρτίνας, η οποία είχε μπει στην αίθουσα διδασκαλίας  

κρατώντας μια μεγάλη γαντόκουκλα λαγού, ενώ τα παιδάκια κάθονται σε κύκλο. Η κούκλα 

καλημέρισε  τα παιδιά και τους ανακοίνωσε πως ήρθε να τους πει μια πολύ ωραία ιστορία, 

έτσι η φοιτήτρια αφηγήθηκε φορώντας τη γαντόκουκλα, το παραμύθι «Μάντεψε πόσο σ’ 

αγαπώ». Μετά την αφήγηση της ιστορίας, η οποία είχε ήρωες μια μαμά κουνέλα με το μικρό 

της, η γαντόκουκλα δεν εμφανίστηκε ξανά στις δραστηριότητες επεξεργασίας που 

ακολούθησαν, αλλά παρέμεινε αναποδογυρισμένη στην έδρα.  

 Σύμφωνα με τον Duval (2006) δεν είναι η ίδια η δράση που δημιουργεί μια ιδέα, 

αλλά η σκέψη πάνω στη δράση. Στις πιο πάνω περιπτώσεις παρατηρήθηκε πως το εποπτικό 

υλικό δεν χρησιμοποιήθηκε με δημιουργικό τρόπο, έτσι που να εξασφαλίζει και τη 

συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία. 

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων της δράσης 

δομήθηκε στο να κατανοήσουν οι ίδιοι οι φοιτητές ότι η βελτίωση τους στο θέμα της 

οικοδόμησης μιας δημιουργικής διδασκαλίας είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί και 

αφορά τους ίδιους. Γι’ αυτό και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση από την ερευνήτρια στις 

αδυναμίες που παρατηρήθηκαν πριν τη νέα διδακτική προσέγγιση, οι οποίες ουσιαστικά 

ώθησαν και στη συγκεκριμένη έρευνα δράσης. Παρόλο που έγιναν προσπάθειες για 

βελτίωση τους στα σεμινάρια του μαθήματος της Σχολικής Εμπειρίας, εντούτοις 

παρατηρήθηκε πως αυτές εμφανίζονταν πολύ συχνά.  
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Οι αξιολόγησεις των εν λόγω διδακτικών σχεδιασμών και διδασκαλιών διαμόρφωσαν τους 

στόχους της δράσης. Οι δραστηριότητες δομήθηκαν με τρόπο που οι ίδιοι οι φοιτητές 

έπρεπε να ακολουθήσουν έναν άλλο τρόπο προσέγγισης δίνοντας έμφαση στη δημιουργία 

νοήματος σε κάθε διδακτικό σχεδιασμό και όχι απλά στη συγγραφή του.  

Θεωρήθηκε σκόπιμο να βιώσουν το «παιχνίδι» της δημιουργικότητας και φαντασίας 

για να μπορέσουν αργότερα να προβληματιστούν για τη μεταφορά του σε άλλα πεδία, 

όπως είναι ο διδακτικός σχεδιασμός και η διδασκαλία. Υπήρχε το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

έπρεπε να κινηθούν οι φοιτητές, αλλά στόχος της κάθε συνάντησης στην αίθουσα 

διδασκαλίας του πανεπιστημίου, ήταν η εφαρμογή νέων ιδεών.  

Επίσης ήταν απαραίτητο να μελετούν για το θέμα που θα επεξεργάζονταν και να 

αποκτούν γνωσιολογικό υπόβαθρο γι’ αυτό. Αυτές τις γνώσεις τις μοιράζονταν με τους 

συμφοιτητές τους στην αίθουσα διδασκαλίας του πανεπιστημίου. Οριοθετούσαν το θέμα 

τους και επέλεγαν δραστηριότητες ανάλογα με την ομάδα των παιδιών που θα το 

εφάρμοζαν. (δινόντουσαν σ’ αυτούς υποθετικά σενάρια για διάφορα νηπιαγωγεία και 

ομάδς παιδιών). Ιδιαίτερη σημασία δινόταν στην τροποποίηση και παρουσίαση 

δραστηριοτήτων με έμφαση στο χιούμορ, την ευελιξία και την πρωτοτυπία.  

Επίσης οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν στην οικοδόμηση των εν λόγω διδασκαλιών 

αποτέλεσαν δεδομένα που βοήθησαν στη δημιουργία κριτήριων για τις ρουμπρίκες 

παρατήρησης και αξιολόγησης δημιουργικών σχεδιασμών και διδασκαλιών. 

4.4. Εμπειρίες των φοιτητών νηπιαγωγών που αφορούν στην εφαρμογή της        

προσέγγισης με βάση τις στρατηγικές εικαστικής δημιουργίας 

Τα αποτελέσματα για το θέμα αυτό βασίζονται κατά κύριο λόγο στο συνδυασμό των 

δεδομένων τα οποία προήλθαν από την ανάλυση των αναστοχαστικών ημερολογίων των 

φοιτητών και της ερευνήτριας, τα οποία τηρούνταν συστηματικά καθ’ όλη η διάρκεια του 
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μαθήματος. Βασικός στόχος των αναστοχαστικών ημερολογίων ήταν η καταγραφή 

σημαντικών εμπειριών, σκέψεων και ιδεών, αναδεικνύοντας σημαντικές στιγμές από το 

μάθημα «Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής», στο οποίο εφαρμόστηκε η νέα διδακτική 

προσέγγιση. Η καταγεγραμμένη πραγματικότητα θα περιγραφεί με βάση τα ακόλουθα τρία 

θέματα: 1) Η οργάνωση του μαθήματος Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής 2) Αρχικές 

αντιδράσεις των φοιτητών για το μάθημα, 3) οικοδόμηση εμπιστοσύνης προς το μάθημα και 

4) η αλλαγή στον τρόπο προσέγγισης των θεμάτων - αντιλήψεις και βιώματα. 

4.4.1 Η οργάνωση του μαθήματος Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής 

Η εφαρμογή των στρατηγικών εικαστικής δημιουργίας στο μάθημα ήταν μεγάλη πρόκληση 

για τη διδάσκουσα. Γιατί όσα επιθυμούσε και στόχευε να επιτύχουν οι φοιτητές για την 

οικοδόμηση μιας δημιουργικής διδασκαλίας, έπρεπε να ξεκινήσουν από την ίδια. Στόχος 

λοιπόν, για το μάθημα ήταν η δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο θα κυριαρχούσε η 

φαντασία ως κινητήρια δύναμη της μάθησης των φοιτητών (συνοπτική περιγραφή 

δραστηριοτήτων του μαθήματος περιγράφονται στον πίνακα 3.4). 

Για το μάθημα Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής υπήρχαν σκέψεις και 

προβληματισμοί ένα εξάμηνο πριν τη διδασκαλία του. Η διδάσκουσα και ερευνήτρια 

μελετούσε και κατέγραφε τις ιδέες και σκέψεις της σ’ ένα τετράδιο το οποίο στη συνέχεια 

μετέτρεψε σε ημερολόγιο αναστοχασμού. Σ’ αυτό υπήρχαν σχήματα, εικόνες, λέξεις, 

σχεδιαγράμματα, στις πρώτες σελίδες του υπήρχε ένας πίνακας με τίτλο δημιουργικότητα 

ο οποίος ήταν χωρισμένος με δυο στήλες.  Στη μια καταγράφονταν οι βδομάδες διδασκαλίας 

και στην αντίστοιχη στήλη οι επιδιώξεις οι στόχοι και οι αντίστοιχες δραστηριότητες για 

την κάθε βδομάδα. Αναμφίβολα αυτό το μάθημα έπρεπε να είναι δημιουργικό και 
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πρωτότυπο με μια αλλιώτικη προσέγγιση μακριά από παραδοσιακές μεθόδους.  . Πώς όμως 

θα μετασχηματίζονταν όλες οι σκέψεις και ιδέες σε δράση; 

Αρχικά η μεταφορά των σταδίων εικαστικής δημιουργίας σ’ ένα άλλο πεδίο, αυτό 

της οικοδόμησης μιας διδασκαλίας εξ υπάκουε πρωτοτυπία. Όμως για να μεταφερθεί η νέα 

γνώση στους φοιτητές με δημιουργική προσέγγιση, επιβαλλόταν η διδασκαλία να ξέφευγε 

από το παραδοσιακό πρόγραμμα διδασκαλίας. Η παρουσίαση των σταδίων εικαστικής 

δημιουργίας και η απλή αντιστοίχισή τους με την οικοδόμηση της διδασκαλίας, θα 

αποτελούσε μια μηχανική διαδικασία που δεν θα είχε καμιά σχέση με δημιουργικότητα.   

 Στόχος λοιπόν η βιωματική προσέγγιση να διαδραμάτιζε βασικό ρόλο στη 

διδασκαλία του μαθήματος Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής. Για την επίτευξη αυτού 

του στόχου και την οργάνωση του μαθήματος, ακολουθήθηκε ο εικαστικός τρόπος 

δημιουργίας και έκφρασης για δημιουργία νοήματος. Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει τα 

1ο Ανάπτυξη και εξατομίκευση βασικής ιδέας/θέματος, 2ο Οικοδόμηση γνωσιολογικού 

υπόβαθρου για δημιουργία, 3ο  Λύση προβλήματος στην εικαστική δημιουργία και 4ο 

Αξιολόγηση δημιουργικής διαδικασίας 

Αρχικά η ερευνήτρια και διδάσκουσα, μελέτησε σε βάθος τον τρόπο εργασίας 

καταξιωμένων καλλιτεχνών. Επίσης η βιωματική εμπλοκή της ίδιας σε εικαστικές 

δημιουργίες, εμπλούτισε το γνωσιολογικό της υπόβαθρό για το θέμα. Στη συνέχεια 

οριοθετήθηκε το θέμα το οποίο αποτέλεσε τον άξονα για να εξελιχθεί το μάθημα. Αυτό 

καθορίστηκε μετά από συζήτηση με τους φοιτητές αλλά και προβληματισμό με στόχο την 

πρόκληση ενδιαφέροντος μέσα από νοηματοδότηση για όσα θα παρουσιάζονταν στην 

αίθουσα διδασκαλίας του πανεπιστημίου. 
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Εν κατακλείδι, η κάθε τρίωρη συνάντηση στα πλαίσια του μαθήματος Δραστηριότητες 

Προσχολικής Αγωγής οργανώθηκε με στόχο την πραγματοποίηση δημιουργικών και 

πρωτότυπων μαθημάτων. Η αξιολόγηση του μαθήματος γινόταν από κριτικούς φίλους, 

αλλά και από τους ίδιους του φοιτητές μέσω των αναστοχαστικών τους ημερολογίων, αλλά 

και των ρουμπρικών αξιολόγησης τις οποίες συμπλήρωναν ανώνυμα στο τέλος κάθε 

μαθήματος.  

4.4.2 Αρχικές αντιδράσεις των φοιτητών για το μάθημα Δραστηριότητες         

Προσχολικής Αγωγής 

Αυτή η προσπάθεια αποτυπώθηκε στους αναστοχασμούς του κάθε φοιτητή για το μάθημα. 

Είναι πολύ σημαντικό πως στους αρχικούς αναστοχασμούς τους διαγραφόταν 

ενθουσιασμός για τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος, αλλά ταυτόχρονα και η προσδοκία 

για συνέχισή του με τον ίδιο τρόπο. Η Γεωργία γράφει χαρακτηριστικά στο αναστοχαστικό 

ημερολόγιο της:  

Το συγκεκριμένο μάθημα, Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής, αρχικά από τη 

βαρύτητα του τίτλου μου φαινόταν αρκετά δύσκολο! Όμως στην πορεία κατάλαβα ότι 

είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα που έχω κάνει μέχρι τώρα στο Πανεπιστήμιο (ή 

τουλάχιστον είναι ενδιαφέρον μέχρι τώρα)! Στο μάθημα μου αρέσει ιδιαίτερα το 

γεγονός ότι ασχολούμαστε και με κάποιες μικρές δραστηριότητες που μας βάζουν στη 

διαδικασία να σκεφτούμε και να μπούμε σε δράση. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι 

γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας και έχουμε το θάρρος να εκφραζόμαστε πολύ άνετα με 

αποτέλεσμα αυτές οι τρεις ώρες να περνούν ακόμα πιο ευχάριστα. Ελπίζω το μάθημα 

να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο (Α σελ.82). 

Επίσης η Μαρίνα έγραψε: 

Μέχρι στιγμής οτιδήποτε παρακολούθησα στο μάθημα Δραστηριότητες Προσχολικής 

Αγωγής ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θεωρώ ότι ο τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος στην 

αρχή ήταν κάτι που δεν περίμενα, άλλα που με ενθουσίασε και με εξέπληξε (Α σελ.45). 
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Επτά φοιτητές επίσης, αναφερόμενοι στα δυο πρώτα μαθήματα έγραψαν μεταξύ άλλων 

«…μακάρι να συνεχίσει έτσι» και η Μαρία τόνιζε «θέλω να συνεχίσει έτσι το μάθημα».  

Οι αρχικές δραστηριότητες ήταν κάπως απρόσμενες για τους φοιτητές, αφού όπως 

ανέφεραν στα αναστοχαστικά τους ημερολόγια περίμεναν κάτι πιο θεωρητικό, δεν 

περίμεναν το χιούμορ και τη δημιουργική έκφραση. Μια αρχική δραστηριότητα που τους 

έκανε εντύπωση ήταν η εικαστική δημιουργία για παρουσίαση της ταυτότητας τους. Σ’ αυτή 

τη φάση του μαθήματος θεωρήθηκε σκόπιμο να παρουσιαστεί στους φοιτητές το έργο και 

ο τρόπος που εργάστηκαν και εργάζονται καταξιωμένοι καλλιτέχνες για το θέμα 

«ταυτότητες». Η διαδικασία για δημιουργίας τέχνης είναι εξίσου σημαντική με το 

αποτέλεσμα. Γι’ αυτό στη δραστηριότητα που είχαν οι φοιτητές να «ξαναδούν» την 

ταυτότητά τους, έγινε προσπάθεια να σταλεί το μήνυμα πως η αποτυχία, το ρίσκο και η 

επανεκκίνηση είναι μέρος της διαδικασίας. Ο πειραματισμός και η ανάληψη ρίσκων είναι 

ουσιαστικής σημασίας για δημιουργία. Γι’ αυτό για βαθύτερο προβληματισμό και 

επανεκκίνηση της διαδικασίας για δημιουργία, δόθηκαν στους φοιτητές οι ερωτήσεις που 

ακολουθούν οι οποίες βοήθησαν στο να προσεγγίσουν το θέμα της ταυτότητά τους μ’ ένα 

διαφορετικό τρόπο. 

- Πόσοι διαφορετικοί άνθρωποι είσαι; 

- Τι σου αρέσει; 

- Ποιος/α θα ήθελες να είσαι και γιατί;  

- Τι αγόρασες την τελευταία βδομάδα; Τι λένε οι αγορές σου για σένα; 

- Ποια αντικείμενα είναι σημαντικά στη ζωή σου; 

Στη συνέχεια μπορούμε να δούμε κάποιες εικαστικές δημιουργίες των φοιτητών με 

θέμα «ταυτότητα». Ο τρόπος που παρουσίασαν την ταυτότητά τους ήταν πολύ διαφορετικός 

σε σχέση με την αρχική τους δημιουργία. Αυτό επιτεύχθηκε μετά από τις παρουσιάσεις και 
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τις συζητήσεις με έμφαση το πρώτο στάδιο εικαστικής δημιουργίας. Οι δημιουργίες των 

φοιτητών που παρουσιάζονται στη συνέχεια επιλέχθηκαν από την ολομέλεια της τάξης ως 

οι πιο πρωτότυπες. 

Έχοντας στον νου μου τον σχεδιασμό της 

ταυτότητας μου με την φωτογραφία μου, την 

ημερομηνία γέννησης κλπ. Έπειτα όμως 

κατάλαβα .....σκέφτηκα να σχεδιάσω κάτι 

βαθύτερο και όχι  κάτι συνηθισμένο που θα έκανε 

ο οποιοσδήποτε. Γι’ αυτό λοιπόν έκανα μια 

καρδιά με σχοινί και την κόλλησα πάνω προς το 

κέντρο. Μέσα σε αυτή έγραψα οτιδήποτε με 

χαρακτηρίζει σαν άτομο, από την σοκολάτα που 

μου αρέσει μέχρι και το ό τι είμαι αδερφή 

τεσσάρων αδελφών και το ότι μου αρέσουν τα 

ταξίδια....(Α σελ. 5)   

 

 

 

….προσωπική μου ταυτότητα σε ζωγραφιές. Μέσα 

από τις ζωγραφιές μου ήθελα να δείξω τα όνειρα, 

τις επιθυμίες που έχω αλλά και ένα αρνητικό 

περιστατικό το οποίο είχα βιώσει. 

 Με αυτή τη δραστηριότητα ήρθαμε όλοι πιο κοντά 

και γνωρίσαμε ο ένας τον άλλο καλύτερα. 

(Α σελ. 86)   

 

 

….Παρουσιάσαμε τον εαυτό μας μέσα από μια 

δική μας δημιουργία καθώς βάλαμε τα δικά μας 

στοιχεία και ενδιαφέροντα και το αναλύσαμε 

στους συμφοιτητές μας (Α σελ. 46).   

 

 

 

 

 

 

το σημερινό μάθημα ήταν ενδιαφέρον και μου 

άρεσε πολύ γιατί δεν ήταν ένα συνηθισμένο, αλλά 

ήταν ένα μάθημα ξεχωριστό γιατί ο κάθε φοιτητής 

απεικόνισε τον εαυτό του πάνω σε ένα χαρτόνι με 

διάφορους δημιουργικούς και πρωτότυπους 

τρόπους όχι μόνο με λόγια, αλλά με σχέδια, 

αντικείμενα και εικόνες. Έπειτα αφού 

ολοκληρώσαμε την δική μας ταυτότητα την 

παρουσιάσαμε στην τάξη και στην συνέχεια η κάθε 

μια από εμάς σκέφτηκε μερικές δραστηριότητες 

που θα μπορούσε να κάνει στο χώρο του 
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νηπιαγωγείου με θέμα την ταυτότητα. Νικόλ (Α 

σελ.62). 

 

 

 

 

 

 

Όλοι οι φοιτητές στα αναστοχαστικά τους ημερολόγια, αναφέρθηκαν και εστιάστηκαν στις 

πιο πάνω δραστηριότητες (παρουσιάσεις καλλιτεχνών και ατομικές ιδεοθύελλες για τη 

δημιουργία ταυτότητας). Είναι σημαντικό πως αναφέρθηκαν στον αρχικό τρόπο σκέψης και 

παρουσίασης της ταυτότητάς τους και πως αυτή η διαδικασία τροποποιήθηκε στη συνέχεια, 

όπως φαίνονται και στα πιο πάνω παραδείγματα. Η Μαρία γράφει μεταξύ άλλων στο 

αναστοχαστικό της ημερολόγιο:  

Είχαμε ασχοληθεί με την διαδικασία για δημιουργία τέχνης καθώς είναι τα προσωπικά 

ενδιαφέροντα του κάθε ατόμου. Επίσης με μια ζωγραφιά εσωτερικεύουμε τα 

προσωπικά ενδιαφέροντα μας, καθώς αναλύουμε σε βάθος τα συναισθήματα μας, πως 

νιώθουμε ή ακόμη αισθανόμαστε σε μια συγκεκριμένη στιγμή κάτι που ποτέ δεν έλαβα 

υπόψη πιο πριν. Επιπλέον ένας καλλιτέχνης εκφράζεται με το δικό του τρόπο και το 

παρουσιάζει μέσα από ένα έργο τέχνης. Ο καλλιτέχνης μπορεί να θέλει να μεταδώσει 

κάποιο μήνυμα στους αναγνώστες καθώς εκφράζει το προσωπικό του ενδιαφέρον 

μέσα από το έργο τέχνης του. Παρατηρήσαμε διάφορα έργα καλλιτεχνών μέσα από 

φωτογραφίες καθώς τις αναλύσαμε μερικές από αυτές. Τρομερή εντύπωση μου έκανε 

ο καλλιτεχνείς Chuck Close με τα έργα τέχνης του (Α σελ. 52). 

Η Νάντια αναφέρει πως:  

Το σημερινό μάθημα με θέμα «Ταυτότητές» θεωρώ πως μου έδωσε την ευκαιρία να 

εκφράσω σε ένα χαρτί τα ενδιαφέροντα μου και γενικά πράγματα που με 
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χαρακτηρίζουν και αποτελούν την ταυτότητα μου με δημιουργικό τρόπο. Στην αρχή 

του μαθήματος εργάστηκα πολύ επιφανειακά…..(Α σελ. 99). 

Μέσα από τις σκέψεις και απόψεις των φοιτητών ένιωσα πολύ περισσότερο την δική μου 

ευθύνη για τη συνέχεια του μαθήματος. Γιατί, όπως υποστηρίζουν οι Sumara και Luce-

Kapler, (1996), το να υποστηρίζουμε υποψήφιους εκπαιδευτικούς απέχει πολύ από την 

εξάσκηση δεξιοτήτων, τη μεταφορά της επαγγελματικής εμπειρίας και τη γραμμική 

διαδικασία μετάδοσης γνώσεων. Χρειάζεται επανεξέταση των πρακτικών μας μέσα από 

συνεχή αναστοχασμό και αυτή η προσέγγιση ακολουθήθηκε στο μάθημα Δραστηριότητες 

Προσχολικής Αγωγής. 

Στόχος της νέας προσέγγισης ήταν ο προβληματισμός και η βαθύτερη σκέψη των 

φοιτητών για οτιδήποτε δημιουργούσαν, εικαστικό ή μη. Γιατί για να έχει αξία η όποια 

δημιουργία θα έπρεπε να βρουν προσωπικές συνδέσεις και το τελικό αποτέλεσμα να 

εκφράζει και να έχει νόημα για τους ίδιους, όπως έγινε με τη δημιουργία της ταυτότητας 

του καθενός. Η πλειοψηφία των αναστοχασμών των φοιτητών (δώδεκα στους δεκαπέντε), 

ήταν πολύ θετική γι’ αυτή τη δραστηριότητα, (δημιουργία ταυτότητας). Το 

ενθαρρυντικότερο σημείο ήταν ο προβληματισμός και ο αναστοχασμός για τις αρχικές τους 

σκέψεις για το θέμα «ταυτότητες» και η τροποποίησή τους στη συνέχεια. Όπως ανέφεραν, 

αρχικά εργάστηκαν πολύ επιφανειακά έχοντας υπόψη την πολιτική τους ταυτότητα. Ήταν 

λοιπόν προφανές πως μετά από βαθύτερη μελέτη και γνωριμία με έργα καλλιτεχνών για το 

ίδιο θέμα (γνωσιολογικό υπόβαθρο), προσέγγισαν πιο στοχαστικά το θέμα «ταυτότητα» και 

το αποτέλεσμα των δημιουργιών τους έκφραζε τον καθένα ξεχωριστά. 

Αναλύοντας τα αποτελέσματα των αναστοχαστικών ημερολογίων των φοιτητών, 

αλλά και της διδάσκουσας και αντικρίζοντας την καταγεγραμμένη πραγματικότητα όπως 

παρουσιάζεται στη συνέχεια, διαπιστώθηκε πως τρεις φοιτητές δήλωσαν πώς «περνούσαν 
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πολύ ωραία στο μάθημα». Αυτές οι δηλώσεις δεν φανέρωναν πως οι εν λόγω φοιτητές 

αντίκριζαν κριτικά και στοχαστικά τα δρώμενα της τάξης. Ναι μεν περνούσαν ωραία, αλλά 

η προσέγγιση τους για τα μέχρι στιγμής μαθήματα, ήταν πολύ διαφορετική από την 

υπόλοιπη ομάδα, δεν φαινόταν ο προβληματισμός τους για τον τρόπο που θα προσέγγιζαν 

κάποιο θέμα και συγκεκριμένα το θέμα «ταυτότητες», που ήταν ο θεματικός άξονας όλων 

των δραστηριοτήτων.  

4.4.3  Οικοδόμηση εμπιστοσύνης προς τη νέα διδακτική προσέγγιση 

Όπως αναφέρουν και οι Αυγητίδου και Γουργιώτου (2016), ο αναστοχασμός αναδείχθηκε 

ως μια βασική προϋπόθεση και σημαντική παράμετρος για την επαγγελματική ανάπτυξη 

αλλά και αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Οι αναστοχασμοί των φοιτητών ενισχύουν 

την πιο πάνω θέση, αφού οι πεποιθήσεις, οι εικόνες και αντιλήψεις που είχαν για την 

προσέγγιση ενός θέματος «επαναξιολογούνταν». Οι προσωπικές τους θεωρίες, οι 

περισσότερες από τις οποίες προέρχονταν από τα βιώματα τους και επηρέαζαν την πρακτική 

τους, φάνηκε πως είχαν αρχίσει να «αμφισβητούνται». Αυτό είχε διαφανεί μέσα από τους 

αναστοχασμούς τους και ταυτόχρονα ενισχύθηκε η εμπιστοσύνη τους για το μάθημα.  

Η πλειοψηφία των φοιτητών, ανέφερε πως μέσα από το μάθημα, κατάλαβαν πως 

πρέπει να υπάρχει μια πολύ ισχυρή βάση για οτιδήποτε κάνουν για να μπορέσουν να 

κτίσουν πάνω σ’ αυτήν. Ο κάθε φοιτητής προσέγγιζε το μάθημα από τη δική του σκοπιά, 

αλλά οι περισσότεροι έδειχναν να είναι ικανοποιημένοι από αυτό και το σημαντικότερο 

αναστοχάζονταν. Η Χαρά γράφει στο ημερολόγιο της:  

«Στο μάθημα των Δραστηριοτήτων της Προσχολικής Ηλικίας μέχρι στιγμής μου άρεσε 

πολύ και κατάλαβα πως έπρεπε να εμβαθύνουμε τις γνώσεις μας σε ένα θέμα, που για 

να είμαι ειλικρινής δεν το έκανα πιο πριν. Συγκεκριμένα στην 1η εργασία έψαξα το 

θέμα ταυτότητες διαδικτυακά και στην βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου μας. Όλη αυτή 
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η έρευνα και το αποτέλεσμά της με βοήθησε να καταλάβω πόσο σημαντικό είναι να 

ξέρω σαν νηπιαγωγός, πριν διδάξω στην τάξη, το θέμα μου και να έχω τις απαραίτητες 

γνώσεις για να μεταδώσω στα παιδιά» (Α σελ.13). 

Οι Schnellert, Butler, & Higginson, (2008), επισημαίνουν πως στις μέρες μας στόχος της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών είναι η εμπλοκή τους σε επαγγελματικές δραστηριότητες, 

οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τη στοχαστική τους κρίση. Αυτό θα τους κάνει 

ικανούς να συνεργάζονται και να συμμετέχουν σε συλλογικές δράσεις με απώτερο σκοπό 

τη βελτίωση της εκπαίδευσης γενικότερα.  

Ο Πέτρος δήλωσε:  

«Πιστεύω πως σ’ αυτό το μάθημα θα μάθω νέα πράγματα που θα με βοηθήσουν ως 

μελλοντικό νηπιαγωγό. Με βοήθησαν, να βρω πολλά θέματα και ιδέες για μια ενότητα, 

οι ομαδικές συζητήσεις και οι ιδεοθύελλες με τους συμφοιτητές μου» (Α σελ.134). 

Μέσα από τις καταγραφές των φοιτητών ήταν έκδηλη η επιθυμία τους για πάρα πέρα 

γνώσεις και συνέχιση των δραστηριοτήτων και πρακτικών εφαρμογών στην αίθουσα 

διδασκαλίας του πανεπιστημίου. Για παράδειγμα η Μαρία γράφει στο ημερολόγιό της:  

Μου αρέσει πολύ που μέσα στην τάξη μας δίνονται ευκαιρίες να σκεφτούμε και να 

πούμε κάποιες δραστηριότητες και που γενικά μοιραζόμαστε ιδέες με τους συμμαθητές 

μας. Είναι πολύ βοηθητικό όλο αυτό γιατί από την ιδέα του ενός μας βγαίνουν 10 

διαφορετικές ιδέες-δραστηριότητες για το ίδιο θέμα αυτό μας βοηθά να σκεφτόμαστε 

πολύ για επιλέγουμε τις πιο πρωτότυπες ιδέες. Η φαντασία μας και η δημιουργικότητα 

δεν σταματούν σε ένα σημείο, αλλά συνεχίζονται. Ποτέ δεν φανταζόμουν πως αν 

ακολουθούσα τον τρόπο που εργάζονται οι καλλιτέχνες θα με βοηθούσε τόσο πολύ, 

περιμένω τι θα γίνει στη συνέχεια (Α σελ. 223). 

4.4.4 Αλλαγή στον τρόπο προσέγγισης θεμάτων 

Σύμφωνα με τις Αυγητίδου και Γουργιώτου (2016), έρευνες έχουν δείξει πως οι υποψήφιοι 

ή οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί κατέχουν αρκετές προσωπικές θεωρίες που επηρεάζουν τις 
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εκπαιδευτικές τους πρακτικές. Όπως αναφέρει ο Ματσαγγούρας (1996), προσωπική 

εκπαιδευτική θεωρία είναι οι πεποιθήσεις, αξίες, αντιλήψεις και στάσεις που αναφέρονται, 

στον τρόπο μάθησης, στους ρόλους εκπαιδευτικού και μαθητή κ.λ.π. Αρκετά από τα 

πιστεύω και τις πεποιθήσεις των φοιτητών, θεμελιώθηκαν από τα δικά τους βιώματα και 

εκδηλώνονταν στην πρακτική τους άσκηση αλλά και στην αίθουσα διδασκαλίας. 

Συγκεκριμένα, αναλύοντας τα αναστοχαστικά ημερολόγια των φοιτητών και της 

ερευνήτριας, φάνηκε πως η πλειοψηφία θεωρούσε πως όταν τους δινόταν ένα οποιοδήποτε 

θέμα για επεξεργασία, έπρεπε να βρουν απλά κάποιες δραστηριότητες που να ταίριαζαν με 

αυτό. Δεν λάμβαναν υπόψη το πλαίσιο στο οποίο θα γινόταν η διδασκαλία, δηλαδή την 

ανομοιογένεια της τάξης, ούτε τα γνωστικά χαρακτηριστικά της. Σε οκτώ ημερολόγια, οι 

φοιτητές εστιάστηκαν στην παραδοσιακή διδασκαλία αναφέροντας πως, όταν ήταν οι ίδιοι 

μικροί μαθητές αυτό πάντα γινόταν. Δηλαδή ο δάσκαλός έκανε το μάθημα και όσοι 

μπορούσαν να συμμετέχουν το έκαναν, οι υπόλοιποι απλά παρακολουθούσαν. Η Μαρία 

έγραψε «δεν νομίζω πως ένοιαζε τη δασκάλα μου αν μας ενδιέφερε το μάθημα». Η Γεωργία 

επίσης ανέφερε στους αναστοχασμούς της πως:  

εκτός από μια δασκάλα που είχα στο νηπιαγωγείο και μια στο δημοτικό, όλοι οι άλλοι 

από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο, έκαναν το μάθημα και προχωρούσαν μόνο με 

τους καλούς μαθητές. Κάποιοι μαθητές λες και δεν υπήρχαν στην τάξη (Α σελ. 70). 

Η Κατερίνα έχοντας διαφορετικά βιώματα και εμπειρίες έγραψε  

Εγώ περνούσα πολύ ωραία στο νηπιαγωγείο και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ήταν τα πιο 

ωραία μου χρόνια! Στη συνέχεια τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα, αλλά πάντα 

εξαρτιόταν από το δάσκαλο ή τον καθηγητή που είχες… (Α σελ.27). 

Τα βιώματα, οι εμπειρίες και οι πεποιθήσεις που κουβαλά ο καθένας για το πώς μαθαίνουν 

τα παιδιά, σίγουρα επηρεάζουν τον τρόπο που σκέφτεται και αντιδρά. Όλοι οι πιο πάνω 

παράγοντες που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους διαμορφώνουν και το φαινόμενο της 
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μάθησης και διδασκαλίας. Στόχος του μαθήματος «Δραστηριότητες Προσχολικής 

Αγωγής», ήταν να κατανοήσουν οι ίδιοι ως μελλοντικοί νηπιαγωγοί, πού βρίσκονται μέσα 

σ’ όλη αυτή τη διαδικασία μετάδοσης, αλλά και πρόσληψης της γνώσης. Να αντιληφθούν 

τον πολυσήμαντο και πολύπλευρο ρόλο τους μέσα από μια διαδικασία προσωπικής και 

επαγγελματικής ανάπτυξης ακολουθώντας και μια νέα προσέγγιση, που είχε ως βάση της 

τα στάδια εικαστικής δημιουργίας. 

Όπως έχει αναφερθεί, ο θεματικός άξονας πάνω στον οποίο δομήθηκε το μάθημα 

προήλθε από τον τομέα ανάπτυξης του Αναλυτικού προγράμματος, Προσωπική και 

Κοινωνική Συνειδητοποίηση. Οι φοιτητές αρχικά φαίνονταν κάπως μουδιασμένοι και 

προβληματισμένοι γιατί ο θεματικός άξονας «ταυτότητες» τους φαίνονταν δύσκολος για να 

τον επεξεργαστούν. Για τη δυσκολία του θεματικού άξονα ταυτότητες αναφέρθηκαν όλοι 

σχεδόν οι φοιτητές, εκφράζοντας τον προβληματισμό τους για το πώς θα μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν δημιουργικοί διδακτικοί σχεδιασμοί και διδασκαλίες έχοντας ως βάση 

τον άξονα «ταυτότητες».  

Οι παρουσιάσεις από τον τρόπο εργασίας καλλιτεχνών αλλά και οι ατομικές ή, 

ομαδικές δραστηριότητες στην αίθουσα διδασκαλίας βοήθησαν στον να αρχίσουν να 

προσεγγίζουν το θέμα με μια άλλη οπτική, πιο δημιουργική. Για παράδειγμα η Γεωργία 

γράφει στο αναστοχαστικό της ημερολόγιο: 

Αρχικά όσον αφορά τον θεματικό άξονα «Ταυτότητες» στον οποίο δώσαμε έμφαση 

γιατί είναι ένα από τα θέματα που διδάσκεται σε όλα τα νηπιαγωγεία αφού υπάρχει 

στο Αναλυτικό. Μας δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε τη δική μας ταυτότητα 

πάνω σε μία άσπρη κόλλα με τρόπο δημιουργικό και πρωτότυπο. Στη συνέχεια, σε 

ομάδες, αναλύσαμε τις διάφορες πτυχές αυτού του θεματικού άξονα, όπως η 

οικογένεια μου, ο εαυτός μου, το σώμα μου, η καταγωγή και το γενεαλογικό δέντρο. 

Μετά από τις τόσες ιδέες που ακούστηκαν άρχισα να νιώθω πως τελικά θα μπορούσα 
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να παρουσιάσω ένα δημιουργικό διδακτικό σχεδιασμό αφού απ’ όλες τις ιδέες θα 

διάλεγα αυτή που με εκφράζει πιο πολύ (Α σελ. 276). 

Η συνεργατική εργασία των φοιτητών και η αλληλεπίδραση φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμη σ’ 

αυτή τη νέα προσέγγιση. Τόσο στα πρώτα μαθήματα με τη δημιουργία και παρουσίαση της 

ταυτότητας του καθενός, όσο και στη συνέχεια στη δημιουργία ιστογράμματος με θέματα 

που αναφύονταν από το θεματικό άξονα «ταυτότητες» και μπορούσαν να εφαρμοστούν στο 

νηπιαγωγείο. Παρατηρήθηκε πως οι φοιτητές μοιράζονταν τις επιτυχίες της ομάδας τους 

και αυτό τους καθιστούσε περισσότερο αποτελεσματικούς στο να εκφράζουν ιδέες και 

απόψεις. Ήταν ένας τρόπος διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα μπορούσαν 

να εφαρμόσουν και στις δικές τους τάξεις κατά τη διάρκεια της σχολικής τους εμπειρίας, 

αλλά και αργότερα. 

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως όλοι οι φοιτητές εκφράστηκαν πολύ θετικά 

για τη βιωματική προσέγγιση των σταδίων εικαστικής δημιουργίας και τη μεταφορά αυτής 

της γνώσης σε ένα άλλο πεδίο. Αρχικά αναφέρθηκαν πως δεν πίστευαν, ή δεν γνώριζαν, ότι 

το θέμα που θα δίδασκαν έπρεπε να αρέσει και στους ίδιους. Αυτό εντοπίστηκε και στις 

αρχικές τους δηλώσεις κατά τη διάρκεια της ημιδομημένης συνέντευξης (υποκεφάλαιο 

4.1.3). Σ’ αυτήν ανέφεραν πως είτε τους άρεσε ένα θέμα, είτε όχι, θα το απέφευγαν ή θα το 

δίδασκαν. Τι θα έκαναν δηλαδή για να τους αρέσει; Χαρακτηριστικά αναφέρει η Κατερίνα: 

«Ποτέ πριν δεν σκέφτηκα πως το θέμα που θα διδάξω θα πρέπει να αρέσει και σε μένα». 

Επίσης η Ιωάννα στο ημερολόγιο της έγραψε πως: 

Είναι εκπληκτικό το πώς ένας νηπιαγωγός και ένας καλλιτέχνης έχουν τόσα πολλά 

κοινά στις δημιουργίες τους. Με βοήθησε να ταυτιστώ με τους καλλιτέχνες (όντας και 
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εγώ καλλιτέχνης) και κατανόησα καλύτερα τα στάδια του διδακτικού σχεδιασμού (Α 

σελ.284). 

Σ’ ότι αφορά την ανάπτυξη γνωσιολογικού υπόβαθρου για το θέμα που επέλεγαν για τη 

διδασκαλία τους, παραδέχτηκαν πως δεν μελετούσαν αρκετά για το θέμα τους. Αλλά 

κατέφευγαν σε έτοιμους διδακτικούς σχεδιασμούς που έπαιρναν από συμφοιτητές τους, ή 

σε δραστηριότητες που έβλεπαν στο διαδίκτυο. Αυτή τους η προσέγγιση φαινόταν τόσο 

στους διδακτικούς τους σχεδιασμούς, όσο και στις διδασκαλίες τους, αφού σ’ αυτούς δεν 

λάμβαναν καθόλου υπόψη το πλαίσιο στο οποίο θα τους εφάρμοζαν, ούτε είχαν και την 

προσωπική τους «σφραγίδα». 

Χαρακτηριστικά γράφει η Χριστίνα: 

Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτικός πρώτα να κτίζει το δικό του 

γνωσιολογικό υπόβαθρο στο θέμα και μετά να αποφασίζει τι από όλα όσα έμαθε θα 

παρουσιάσει στα παιδιά. Σ’ αυτό το σημείο θέλω να αναφέρω πως αυτή τη διαδικασία 

δεν την ακολουθούσαμε πριν πάρουμε αυτό το μάθημα, δηλαδή δεν μελετούσαμε σε 

βάθος το θέμα που θα διδάσκαμε και έτσι δεν βρίσκαμε πολλές λύσεις (Α σελ.176) 

Η Μαρίνα για την ανάπτυξη γνωσιολογικού υπόβαθρου του θέματος που επέλεξε γράφει: 

Μέσα από την μελέτη και την ερευνά για το θέμα μου, μαθαίνω πράγματα που δεν 

ήξερα πριν και σχετίζονται με αυτό. Έτσι κατέληξα σε πρωτότυπες ιδέες για το 

διδακτικό μου σχεδιασμό που μου άρεσαν και σίγουρα θα αρέσουν στα παιδάκια στο 

νηπιαγωγείο (Α σελ.112). 

Μετά την ανάπτυξη ενός συμπαγούς γνωσιολογικού υπόβαθρου για το θέμα που είχαν για 

οικοδόμηση της διδασκαλίας τους, οι φοιτητές έπρεπε να λύσουν ακόμη ένα πρόβλημα, 

αυτό της οριοθέτησης του θέματος τους. Αφού δηλαδή είχαν για επεξεργασία ένα θέμα 

έπρεπε να θέσουν κάποια όρια και να προσπαθήσουν να κινηθούν μέσα σ’ αυτά. Να 

σκεφτούν τις επιδιώξεις τους για το θέμα και να καταλήξουν σε στόχους και 
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δραστηριότητες ανάλογα με την ομάδα των παιδιών που θα πραγματοποιούσα τη 

διδασκαλία. Όπως ακριβώς, σύμφωνα με τη Walker (2001), γίνεται και με τους καλλιτέχνες 

στη διαδικασία εικαστικής δημιουργίας, καταλήγοντας σε ένα αποτέλεσμα με νόημα για το 

δημιουργό. 

Αυτό το «πρόβλημα» έπρεπε να διαχειριστούν και οι φοιτητές τόσο στην εικαστική 

τους δημιουργία, όσο και στους διδακτικούς τους σχεδιασμούς. Το να είσαι απλά μέσα στο 

θέμα, ένα «πλατύ» θέμα, όπως για παράδειγμα «ταυτότητες» δεν βοηθά, μάλλον μπερδεύει. 

Σύμφωνα με τους Finke, Ward και Smith (1992), ερευνητικά πορίσματα έχουν δείξει ότι τα 

κίνητρα για ανάπτυξη της δημιουργικότητας προέρχονται περισσότερο μέσα από 

περιορισμούς παρά μέσα από την απουσία περιορισμών.  

Οι φοιτητές στα ημερολόγιά τους αναφέρθηκαν στο θέμα της οριοθέτησης, όλοι  

δήλωσαν πως παρόλο που γνώριζαν πως δεν έπρεπε να ξεφεύγουν από το θέμα τους 

εντούτοις δεν μπορούσαν να το πετύχουν αυτό. Από ότι φάνηκε στα αναστοχαστικά τους 

ημερολόγια, η έλλειψη γνωσιολογικού υπόβαθρου δεν τους επέτρεπε να βρίσκουν πολλές 

και διαφορετικές λύσεις κινούμενοι σ’ ένα προκαθορισμένο πλαίσιο. Χαρακτηριστικά η 

Κατερίνα γράφει στο ημερολόγιό της: 

 Επίσης, το μάθημα με βοήθησε να καταλάβω πως η πρώτη σκέψη που θα έχεις για το 

πώς θα διδάξεις ένα μάθημα δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη. Χρειάζεται να σκεφτείς 

πίσω από το καλούπι και να μην κάνεις την ίδια ιδέα που κάποια άλλη νηπιαγωγός 

έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, μπορούμε να πάρουμε πολλές ιδέες, 

γνώσεις από παντού όμως χρειάζεται να τα συνοψίσουμε όλα αυτά που μάθαμε, να 

πάρουμε αυτά που εμείς θέλουμε και να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο και 

πρωτότυπο που να είναι δικό μας. Τέλος, στο μάθημα που ετοίμασα δεν είχα 

οριοθετήσει το θέμα μου, παρόλα αυτά με την βοήθεια του μαθήματος EDUP 201, 

έχω αντιληφθεί με ευκολία το λάθος που είχα κάνει και πόση μεγάλη επίπτωση είχε 

στο σημερινό μου μάθημα. Συγκεκριμένα, αν είχα οριοθετήσει το θέμα καλύτερα θα 
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μπορούσε να ήταν και διαφορετικές οι δραστηριότητες ώστε να καταλήξω στις 

επιδιώξεις που είχα θέσει. Ήταν όμως μια καλή εμπειρία που με έκανε να καταλάβω 

πως πρέπει να συνεχίσω να οριοθετώ ένα θέμα γιατί πολύ εύκολα μπορώ να ξεφύγω 

από αυτό. Την σημαντικότητα που έχει η οριοθέτηση του θέματος την έχω πάρει 

ολοκληρωτικά από το μάθημα μας και με βοήθησε πολύ (Α σελ.108).  

4.5 Οι αντιλήψεις των φοιτητών νηπιαγωγών για το σχεδιασμό δημιουργικής  

διδασκαλίας μετά τη διδασκαλία των στρατηγικών εικαστικής δημιουργίας 

Τα αποτελέσματα για το θέμα αυτό βασίζονται κατά κύριο λόγο στην ανάλυση της 

συνέντευξης η οποία πραγματοποιήθηκε μετά το τέλος της εφαρμογής της νέας διδακτικής 

προσέγγισης και της βιωματικής εμπλοκής των φοιτητών στα στάδια εικαστικής 

δημιουργίας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι σημαντικότερες 

διαφοροποιήσεις στις αντιλήψεις των φοιτητών συγκρινόμενες με τη συνέντευξη στην 

αρχή της δράσης οι οποίες και συζητιούνται στη συνέχεια. 

Πίνακας 4.4 Αντιλήψεις φοιτητών μετά την αξιοποίηση των σταδίων εικαστικής δημιουργίας 

• Διαφοροποίηση αντιλήψεων για τη δημιουργικότητα: 

− η  δημιουργικότητα μπορεί να αναπτυχθεί  

− όσοι φαντάζονται δεν είναι πάντα και δημιουργικοί 

− χρειάζεται κάποιο πλαίσιο για βοήθεια  

• Προϋπόθεση δημιουργικής διδασκαλίας είναι ο διδακτικός σχεδιασμός. 

• Δημιουργικός διδακτικός σχεδιασμός υπάρχει όταν: 

− μελετάς και οριοθετείς το θέμα σου. 

όταν οι στόχοι εξυπηρετούν το θέμα. 

− όταν προσπαθείς να δημιουργήσεις δραστηριότητες με παιγνιώδη τρόπο με βάση τους 

στόχους και τα παιδιά. 

 

Οι αντιλήψεις των φοιτητών νηπιαγωγών, για το τι σημαίνει δημιουργική 

διδασκαλία, μπορούν να συζητηθούν με βάση τα ακόλουθα δυο θέματα: (1) διδακτικός 

σχεδιασμός και δημιουργική διδασκαλία και (2) απόψεις για δημιουργική διδασκαλία 

4.5.1 Διδακτικός σχεδιασμός και δημιουργική διδασκαλία  

Δημιουργική είναι εκείνη η μέθοδος διδασκαλίας κατά την οποία το τι της ενέργειας είναι 

προκαθορισμένο στο πώς, στον τρόπο εκτέλεσης μπορεί ο καθένας ν' απαντήσει με το δικό 
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του τρόπο, μπορεί να επεξεργαστεί και να διαχειριστεί, να συσχετίσει και να ερμηνεύσει 

μέσω του βιώματος (Γαλάνη, 2010). 

Οι απόψεις των φοιτητών που αφορούσαν το δημιουργικό διδακτικό σχεδιασμό, 

συγκρινόμενες με τις αρχικές τους δηλώσεις, οι οποίες εκφράστηκαν πριν 

παρακολουθήσουν το μάθημα «Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής», είχαν 

τροποποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αρχικά, στην πρώτη συνέντευξη, όλοι οι φοιτητές 

εξέφρασαν την άποψη πως δεν μπορούσε να υπάρξει δημιουργικός διδακτικός σχεδιασμός, 

αλλά διδασκαλία. Επίσης στις αρχικές τους δηλώσεις ανέφεραν πως είναι δύσκολο να 

αναπτυχθεί η δημιουργικότητα και πως αυτή είναι ένα χάρισμα που έχουν πιο πολύ οι 

καλλιτέχνες. Στον πίνακα (αριθμός 6), που ακολουθεί μπορούμε να παρατηρήσουμε πώς 

τροποποιήθηκαν οι αντιλήψεις των φοιτητών αναφορικά με το δημιουργικό διδακτικό 

σχεδιασμό. 

Μετά τη βιωματική εμπλοκή τους στα στάδια εικαστικής δημιουργίας και στην 

προσπάθεια που κατέβαλαν για να ακολουθούν αυτή την προσέγγιση στην οικοδόμηση της 

διδασκαλίας τους τροποποιήθηκαν οι απόψεις και οι προσεγγίσεις της συντριπτικής 

πλειοψηφίας των φοιτητών. Συγκεκριμένα έντεκα από τους δεκαπέντε δήλωσαν πως η 

δημιουργικότητα μπορεί να αναπτυχθεί αν καταβάλλεται προσπάθεια από το άτομο και αν 

υπάρχει κάτι/κάποιος, για να το βοηθήσει. Στη δική τους περίπτωση ήταν τα στάδια 

εικαστικής δημιουργίας τα οποία λειτούργησαν σαν «οδοδείκτες» προς την οικοδόμηση  

ενός δημιουργικού διδακτικού σχεδιασμού. Χαρακτηριστικά αναφέρει η Μαρτίνα: 

Οι στρατηγικές που έχουμε γνωρίσει στο μάθημα εμένα προσωπικά με έχουν βοηθήσει 

πολύ για να προετοιμάσω τον σχεδιασμό μου και να δημιουργήσω τις δραστηριότητες 

μου. Προσπαθώ να σκέφτομαι τις στρατηγικές για να φτιάξω τις δραστηριότητες και 

να εντάξω την πρωτοτυπία και την δημιουργικότητα σε κάθε δραστηριότητα έτσι ώστε 
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να ενθουσιάσω τα παιδιά και να τους δώσω την ευκαιρία μέσα από το παιχνίδι να 

μάθουν όσα πιο πολλά μπορούν. Από την κάθε στρατηγική έχω μάθει πολλά και θα 

προσπαθήσω σε κάθε σχεδιασμό μου να ακολουθώ τις στρατηγικές αυτές (Α σελ.164). 

Από την άλλη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι απόψεις των φοιτητών που αφορούσαν το 

δημιουργικό διδακτικό σχεδιασμό. Στην αρχική τους συνέντευξη, ήταν όλοι 

κατηγορηματικοί ως προς την ύπαρξη δημιουργικού διδακτικού σχεδιασμού.   

Στο τέλος όμως του μαθήματος οι απόψεις των φοιτητών σημείωσαν αξιόλογη μεταβολή. 

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση αν η δημιουργικότητα μπορεί να αναπτυχθεί και κατ’ 

επέκταση ο διδακτικός σχεδιασμός να γίνει πιο δημιουργικός, όλοι οι φοιτητές απάντησαν 

θετικά. Έντεκα δήλωσαν πως όταν ακολουθείς μια συγκεκριμένη στρατηγική σίγουρα 

καταβάλεις προσπάθεια να είσαι πρωτότυπος και ευέλικτος στις δραστηριότητες και γενικά 

στο θέμα σου και να καταλήγεις σε δημιουργική διδασκαλία. 

Τέσσερεις από αυτούς εξέφρασαν την άποψη πως ναι, μπορεί να αναπτυχθεί η 

δημιουργικότητα, όμως χρειάζεσαι κάποιο για να σου «δείχνει». Σε διευκρινιστική ερώτηση 

«το να σου δείχνει τι να κάνεις κάποιος και να το ακολουθείς, βοηθά;» Δύο φοιτητές 

υποστήριξαν πως όταν βλέπεις κάποιο να κάνει ή να σκέφτεται δημιουργικά, σε επηρεάζει 

δημιουργώντας σου την επιθυμία να προσπαθήσεις κι εσύ να κάνεις κάτι πρωτότυπο στο 

μάθημα σου. «Να σκεφτείς με διαφορετικό τρόπο, πιο βαθιά». Δυο φοιτητές είχαν αμφιβολία 

για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Δηλαδή, ναι μεν απάντησαν πως αναπτύσσεται η 

δημιουργικότητα αλλά χωρίς να έχουν βοήθεια από κάποιο άτομο (νηπιαγωγό, ή 

καθηγητή), για να παίρνουν ανατροφοδότηση, δεν ήταν σίγουροι αν θα μπορούσαν να 

αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους. 

Στην ερώτηση «τι χρειάζεται ένας διδακτικός σχεδιασμός για να καταλήξει σε 

δημιουργική διδασκαλία», επτά φοιτητές απάντησαν πως χρειάζεται οριοθέτηση του 
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θέματος και πρωτότυπες δραστηριότητες. Πέντε ανέφεραν πως ακολουθώντας το πλαίσιο 

που δίνουν οι στρατηγικές εικαστικής δημιουργίας μπορείς να καταλήξεις σε δημιουργικό 

διδακτικό σχεδιασμό που θα σε οδηγήσει και σε πιο δημιουργική διδασκαλία. Τρεις 

φοιτητές απάντησαν πως ναι μεν μπορεί να υπάρξει δημιουργικός διδακτικός σχεδιασμός 

όμως εξαρτάται από την ομάδα που θα εφαρμοστεί.  

4.5.2 Απόψεις για δημιουργική διδασκαλία 

Οι απόψεις των φοιτητών για τη δημιουργική διδασκαλία, φάνηκε πως είχαν τροποποιηθεί 

σε μεγάλο βαθμό συγκριτικά με τις αρχικές οι οποίες εκφράστηκαν πριν το μάθημα. Είναι 

πολύ σημαντικό να αναφερθεί πως οι φοιτητές στο ερώτημα ποια διδασκαλία θεωρούν 

δημιουργική, αναφέρθηκαν στα στάδια εικαστικής δημιουργίας. 

 Αναλυτικότερα δέκα φοιτητές δήλωσαν πως ένας/μια νηπιαγωγός μπορούν να 

καταλήξουν σε δημιουργική διδασκαλία, όταν μελετούν πολύ καλά και οριοθετούν το θέμα 

τους. Σε διευκρινιστική ερώτηση «πώς βοηθά η μελέτη και η οριοθέτηση στο να καταλήξει 

ένας διδακτικός σχεδιασμός σε δημιουργική διδασκαλία»; Οκτώ φοιτητές ανέφεραν πως η 

γνώση για το θέμα που θα διδάξει κάποιος, του παρέχει την ικανότητα να βρίσκει πολλές 

και διαφορετικές δραστηριότητες και λύσεις. Χαρακτηριστικά η Μαρία ανέφερε:  

«η γνώση για το θέμα που θα διδάξω είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί μ’ αυτό τον 

τρόπο μπορώ να βρίσκω λύσεις σε προβλήματα που θα μου παρουσιαστούν. Επίσης 

με βοηθά να πραγματοποιώ πρωτότυπες δραστηριότητες με χιούμορ που θα αρέσουν 

στα παιδιά»(Σ. 53). 

Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά τεσσάρων φοιτητών στο χιούμορ κατά τη διάρκεια 

της διδασκαλίας. Ενώ πριν την νέα διδακτική προσέγγιση, κανένας δεν αναφέρθηκε στο 

χιούμορ ως χαρακτηριστικό της δημιουργικής διδασκαλίας, (για τους φοιτητές ήταν ένα 

φαινόμενο που δεν μπορείς να προσχεδιάσεις). Στο τέλος του μαθήματος «Δραστηριότητες 
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Προσχολικής Αγωγής», τέσσερεις φοιτητές δήλωσαν πως μια διδασκαλία για να είναι 

δημιουργική δεν μπορεί να μην έχει χιούμορ. Χαρακτηριστική ήταν η άποψη της Στέλλας, 

«δημιουργική διδασκαλία είναι αυτή που κάνει τα παιδιά να γελούν και να χαίρονται το 

μάθημα». Ο Πέτρος τόνισε επίσης πως «η διδασκαλία που περιλαμβάνει χιουμοριστικές 

δραστηριότητες και έχουν σχέση με το θέμα, είναι για μένα δημιουργική». Στην πορεία της 

συζήτησης, οι ίδιοι φοιτητές προβληματίστηκαν για το είδος του χιούμορ που μπορεί να 

υπάρξει σε μια διδασκαλία. Για παράδειγμα, ρωτήθηκαν αν θα μπορούσε αυτό να είναι ένα 

ανέκδοτο που θα προκαλούσε το γέλιο στα παιδιά. Η Νικόλ ανέφερε πως «μπορεί να είναι 

και ανέκδοτο όταν τα παιδιά μπουν στην τάξη μετά το διάλειμμα για να χαλαρώσουν» (Σ σελ. 

95). Σχετικά με το ίδιο ερώτημα και οι τέσσερεις φοιτητές υπογράμμισαν πως το χιούμορ 

έπρεπε να είχε σχέση με το θέμα διδασκαλίας. 

 Σύμφωνα με τις απόψεις των φοιτητών για να τη δημιουργική διδασκαλία, αυτή εξαρτιόταν 

από το γνωσιολογικό υπόβαθρο που θα έχει η/ο νηπιαγωγός για το θέμα αλλά πολύ 

περισσότερο από την οριοθέτησή του. Με βάση αυτή τη συλλογιστική συζητήθηκε σε 

περισσότερο βάθος το θέμα και χαρακτηριστικά η Μαρίνα υποστήριξε: 

«..σαν νηπιαγωγός το να ξέρω να βάζω όρια στην διδασκαλία μου και να μην ξεφεύγω 

από το θέμα μου, βοηθάω τον εαυτό μου, αλλά και τους μαθητές στο να διευρύνεται η 

φαντασία και η δημιουργικότητα μας» (Σ σελ. 84). 

Η Χριστίνα επίσης ανέφερε πως: 

«…οι στρατηγικές με βοήθησαν να καταλάβω πως πρέπει να μελετώ καλά το θέμα 

που θα διαλέξω αλλά και να το οριοθετώ έτσι ώστε να μην ξεφύγω. Αυτό με βοηθά 

στο να συνδέονται οι δραστηριότητες μεταξύ τους, αλλά να σκέφτομαι δημιουργικές 

και πρωτότυπες δραστηριότητες για να αρέσουν στα παιδιά της τάξης μου» (Σ σελ. 

276).   
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η διαφοροποίηση των απόψεων των φοιτητών οι οποίες 

αφορούσαν την πρωτοτυπία ενός μαθήματος. Πριν τη διδακτική προσέγγιση, που βασιζόταν 

στα στάδια εικαστικής δημιουργίας, οι φοιτητές εστιάζονταν στο «ωραίο» εποπτικό υλικό 

που χρησιμοποιούσαν οι νηπιαγωγοί όταν περίγραφαν ένα μάθημα ως πρωτότυπο. 

Περίγραφαν επίσης ως πρωτότυπα τα μαθήματα που είχαν δραστηριότητες οι οποίες 

πραγματοποιούνταν με παιγνιώδη τρόπο, χωρίς όμως να μπορούν να σκεφτούν με ευκολία 

τέτοιου είδους δραστηριότητες όταν τους δινόταν κάποιο συγκεκριμένο θέμα.  

Στο τέλος της νέας διδακτικής προσέγγισης, παρατηρήθηκε τόσο στις δηλώσεις των 

φοιτητών κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αλλά και στους αναστοχασμούς τους, μια 

βαθύτερη και πιο στοχαστική στάση όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια, απέναντι στο 

φαινόμενο της δημιουργικότητας. Αξιοσημείωτο είναι πως μόνο δυο φοιτητές 

αναφέρθηκαν στην εποπτεία του μαθήματος για να το καθορίσουν ως δημιουργικό και 

πρωτότυπο. Ενώ στην αρχική συνέντευξη ταύτιζαν τη δημιουργικότητα και πρωτοτυπία με 

το «ωραίο» εποπτικό υλικό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η άποψη της Γεωργίας η οποία 

επιχειρηματολογώντας ανέφερε: 

Πρωτότυπο για μένα δεν είναι το μάθημα που έχει μόνο ωραίο εποπτικό υλικό. Αλλά 

όταν οι νηπιαγωγοί λαμβάνουν υπόψη τους τα παιδιά της ομάδας τους και αφού 

μελετήσουν πολύ καλά το θέμα τους. Έτσι θα καταλήξουν σε δημιουργικές 

δραστηριότητες που δεν θα τις βλέπουμε να επαναλαμβάνονται από τον ένα στον άλλο 

(Α σελ. 229). 

Οι απαντήσεις των φοιτητών κατά τη διάρκεια της ημιδομημένης συνέντευξης, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στο τέλος της νέας διδακτικής προσέγγισης, ανέδειξαν έναν άλλο τρόπο 

αντίληψης και προσέγγισης της δημιουργικής διδασκαλίας, όπως φαίνεται και στα 

παραδείγματα που αναφέρθηκαν πιο πριν. Αξιοσημείωτο είναι πως η πλειοψηφία των 

φοιτητών (δέκα στους δεκαπέντε), αναφέρονταν στα ίδια τα παιδιά και σε δραστηριότητες 
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που να είχαν νόημα γι’ αυτά. Αυτές οι απόψεις φάνηκαν στα αναστοχαστικά ημερολόγια 

τόσο των φοιτητών όσο και της ερευνήτριας  

Συγκεκριμένα, έντεκα από τους δεκαπέντε φοιτητές αναφέρθηκαν στο πλαίσιο της 

τάξης που έπρεπε να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη πριν πραγματοποιήσουν ένα διδακτικό 

σχεδιασμό. Η Μαρτίνα και η Ιωάννα έγραψαν στα ημερολόγια τους πως πριν μπουν στην 

πορεία της εικαστικής δημιουργίας για να καταλήξουν σε μια διδασκαλία, επαναλάμβαναν 

δραστηριότητες που έβλεπαν από το διαδίκτυο ή από άλλους νηπιαγωγούς. Τώρα όμως 

προσπαθούν να βλέπουν τι αρέσει περισσότερο στις ίδιες και σε τι μπορούν να 

ανταποκριθούν τα παιδιά της τάξης που θα διδάξουν και μ’ αυτή την προσέγγιση 

ετοιμάζουν το διδακτικό τους σχεδιασμό. 

4.6 Διδασκαλίες φοιτητών μετά την εφαρμογή των στρατηγικών εικαστικής  

      δημιουργίας   

 

Σ’ αυτό το υποκεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από ομαδικές διδασκαλίες 

των φοιτητών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε μια προδημοτική τάξη ενός ιδιωτικού 

νηπιαγωγείου. Επίσης θα παρουσιαστούν αποτελέσματα από ατομικές διδασκαλίες των 

φοιτητών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε νηπιαγωγεία στα πλαίσια της πρακτικής τους 

άσκησης, μετά τη νέα διδακτική προσέγγιση. Τα εν λόγω αποτελέσματα προήλθαν από τα 

αναστοχαστικά ημερολόγια των φοιτητών και της ερευνήτριας και από αξιολογήσεις που 

προήλθαν από ρουμπρίκες αξιολόγησης που αφορούσαν τα χαρακτηριστικά δημιουργικού 

διδακτικού σχεδιασμού και διδασκαλίας.  

Στον πίνακα που ακολουθεί, μπορούμε να δούμε πως τροποποιήθηκαν οι 

διδασκαλίες των φοιτητών έχοντας ως πλατφόρμα τους τα στάδια εικαστικής δημιουργίας.  
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Πίνακας 4.5 Διδασκαλίες μετά τη νέα διδακτική προσέγγιση 

 

Στη συνέχεια συζητούνται ως προς τα κριτήρια διδακτικού σχεδιασμού και 

διδασκαλίας τα ακόλουθα δυο θέματα: (1) ομαδικές διδασκαλίες φοιτητών και (2) ατομικές 

διδασκαλίες στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης. 

4.6.1 Ομαδικές διδασκαλίες φοιτητών 

Όπως περιγράφεται στο 3ο κεφάλαιο της έρευνας, οι φοιτητές μετά τη βιωματική 

προσέγγιση των Σταδίων Εικαστικής Δημιουργίας, μετέφεραν αυτή τη γνώση στην 

οικοδόμηση της διδασκαλίας τους σε μια προδημοτική τάξη ενός ιδιωτικού νηπιαγωγείου.  

Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συνδιδασκαλίες ακολουθώντας το πρόγραμμα του 

νηπιαγωγείου. Παρατηρήθηκε πως αυτή η συνεργασία έδωσε ώθηση και πυροδότησε, τη 

δημιουργικότητα των φοιτητών αλληλοεπιδρώντας και κτίζοντας ο ένας στην ιδέα του 

άλλου. Στα αναστοχαστικά τους ημερολόγιά αποτυπώθηκε ενθουσιασμός και επικοινωνία 

για συνοικοδόμηση της γνώσης για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτός ο κοινός 

στόχος «έδεσε» τα μέλη της κάθε ομάδας (δυάδες), αλλά και όλων των φοιτητών, 

χαρακτηριστικά αναφέρει η Μαρία: 

Αυτή η προετοιμασία για να διδάξουμε σε παιδάκια στο ίδιο το σχολείο τους, μας 

ενθουσίασε, γιατί θα είμαστε όλοι μαζί. Δεν μου έτυχε ξανά να έχω τόση συνεργασία 

με τους συμφοιτητές μου. Ανταλλάζουμε απόψεις για τα θέματα που θα διδάξει η κάθε 

ομάδα. Όλοι θέλαμε να κάνουμε το πιο δημιουργικό μάθημα αλλά στηρίζει ο ένας τον 

άλλο (Α σελ.72). 

Στο  αναστοχαστικό ημερολόγιο επίσης της διδάσκουσας έχει αποτυπωθεί ο ενθουσιασμός 

των φοιτητών:  

• Διαφοροποίηση αντιλήψεων για τη δημιουργικότητα.   

• Πρωτότυπες δραστηριότητες δομημένες με χιούμορ και ευελιξία 

• Έμφαση στην κατασκευή νοημάτων μέσα από τις δραστηριότητες 

• Έμφαση στην ενεργητική εμπλοκή των παιδιών 

• Ανάπτυξη καλής συνεργασίας φοιτητή με παιδιά 
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Αυτή η συνεργασία σε δυάδες, φαινόταν πως βοηθούσε και συναισθηματικά τους 

φοιτητές αφού αλληλοστηρίζονταν. Παρατηρήθηκε όμως και μια ευγενική άμυλα 

μεταξύ των ομάδων, ή μια ήθελε να εντυπωσιάσει την άλλη. Οι φοιτητές σε κάθε 

ομάδα συνεργάστηκαν ως προς την οριοθέτηση του θέματος που επέλεξαν και 

μελέτησαν. Το κάθε ζευγάρι κατέγραψε ιδέες για το θέμα που επέλεξε (εξειδίκευση της 

βασική ιδέας), για να παρουσιάσουν στα παιδιά και αποφάσισαν μαζί τι απ’ όσα 

κατέγραψαν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στη συγκεκριμένη τάξη χωρίς να 

ξεφεύγουν από το θέμα. Επίσης εστιάστηκε η προσοχή τους στο τι από όσα εισηγήθηκε 

και παρουσίασε το κάθε μέλος της ομάδας εξυπηρετούσε καλύτερα και σε βάθος τους 

στόχους του μαθήματος.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πώς υπήρξε προβληματισμός για το πώς θα 

επεξεργαζόντουσαν το θέμα τους, μέσω κουκλοθεάτρου, θεατρικού παιχνιδιού, 

δραματοποιημένης αφήγησης; (λύση προβλήματος). Όπως οι καλλιτέχνες δηλαδή 

θέτουν διάφορα προβλήματα στην πορεία για εικαστική δημιουργία με στόχο να 

προσεγγίσουν την ιδέα τους από μια άλλη σκοπιά, έτσι και οι φοιτητές έθεταν 

«προβλήματα» στο πώς θα πραγματοποιούσαν τη διδασκαλία τους. Όλες οι ομάδες 

έψαχναν πιο δημιουργικούς και πρωτότυπους τρόπους επεξεργασίας (Αε σελ 42). 

Στην αίθουσα διδασκαλίας του πανεπιστημίου οι φοιτητές μέσα από ιδεοθύελλα, με βάση τα 

Στάδια Εικαστικής Δημιουργίας, κατέληξαν σ’ μια σειρά από ερωτήματα τα οποία θα τους 

βοηθούσαν στην οικοδόμηση του σχεδιασμού τους. Τα ερωτήματα παρουσιάζονται στη 

συνέχεια και σε καθένα από αυτά έδωσαν απαντήσεις και μετά προχώρησε η κάθε ομάδα 

(δυάδα) στο διδακτικό της σχεδιασμό. 

- Απ’ όσα έχουμε διαβάσει για το θέμα που επιλέξαμε (ανάπτυξη και εξειδίκευση της 

βασικής ιδέας) 

- ΤΙ θα παρουσιάσουμε στα παιδιά; (οριοθέτηση) 

- Γιατί, ποιες θα είναι οι επιδιώξεις μας;(οριοθέτηση) 

- Πώς θα το παρουσιάσουμε; Με ποια μορφή; (κουκλοθέατρο, συζήτηση, παραμύθι, 

θεατρικό παιχνίδι κ.α.) (Λύση προβλήματος) 

- Πώς; με ποιες δραστηριότητες θα παρουσιάσουμε το θέμα στα παιδιά για να είναι 

δημιουργικό και πρωτότυπο; (Λύση προβλήματος) 

- Τι εποπτικό υλικό θα ετοιμάσουμε; Πώς θα το χρησημοποιήσουμε; 

- Ποιες τεχνικές θα εφαρμόσουμε; Γιατί; (Λύση προβλήματος) 
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- Πώς θα κρατήσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών; (Λύση προβλήματος) 

- Πώς θα ξέρουμε πώς το πετύχαμε; (Αξιολόγηση)  

 

Στην πορεία και γενικά στην όλη διαδικασία μέχρι να καταλήξουν στη διδασκαλία 

παρατηρήθηκε πως η προσέγγιση των φοιτητών τροποποιήθηκε σε σχέση με τις αρχικές 

τους θέσεις, στάσεις και απόψεις. Αρχικά, αφού μας δόθηκε από το νηπιαγωγείο η ενότητα 

οικογένεια από θεματικό άξονα Ταυτότητες, οι φοιτητές αποφάσισαν πιο θέμα άρεσε στον 

καθένα από αυτή και τι από όσα μπορούσαν να διδαχτούν έκφραζε τους ίδιους 

(εξατομίκευση θέματος). Έτσι μετά από ιδεοθύελλα προέκυψαν τα θέματα: «Οικογενειακό 

-γενεαλογικό δέντρο», «Η δική μου οικογένεια!», «Αγαπώ τη γιαγιά μου», 

«Δραστηριότητες με την οικογένεια μου», «Νέο μέλος στην οικογένεια», «Τι είναι 

οικογένεια;», «Η οικογένεια μέσα από την τέχνη». Από αυτά τα θέματα κάθε φοιτητής 

επέλεξε αυτό που τον ενδιέφερε περισσότερο. Χαρακτηριστικά ανέφερε η Μαρίνα στο 

ημερολόγιο της: 

… για να μπορέσω να συνδέσω το θέμα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών, όπως έχουμε 

δει στις Στρατηγικές Εικαστικής Δημιουργίας, θα πρέπει να αρέσει σε εμένα (το θέμα) 

ως νηπιαγωγός. Γι’ αυτό λοιπόν επέλεξα και οριοθέτησα το θέμα «νέο μέλος στην 

οικογένεια», το οποίο εμπίπτει στην ενότητα οικογένεια. Αυτή η διαδικασία μου άρεσε 

πάρα πολύ και πιστεύω πως το μάθημά μου θα είναι πολύ δημιουργικό γιατί αρέσει σε 

μένα πολύ αυτό το θέμα (Α σελ. 8). 

Παρατηρήθηκε επίσης πως οι φοιτητές λάμβαναν υπόψη το πλαίσιο στο οποίο θα 

πραγματοποιούταν η διδασκαλία. Προβληματιζόντουσαν κατά πόσο οι επιδιώξεις τους 

ανταποκρίνονταν στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Αυτό είχε ως συνέπεια 

να τους οδηγήσει σε σχεδιασμούς κατάλληλους για το συγκεκριμένο πλαίσιο. Όλες οι 

ομάδες αναφέρθηκαν στις ανάγκες του πλαισίου της συγκεκριμένης τάξης, για παράδειγμα 

η Μαρίνα και ο Πέτρος γράφουν στις επιδιώξεις του μαθήματος τους: 
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Το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος βασίζεται πάνω στο άξονα Ομιλίας του 

Αναλυτικού Προγράμματος και πιο συγκεκριμένα στην ικανότητα έκφρασης και 

επικοινωνίας. Επιλέξαμε να αναπτύξουμε το συγκεκριμένο θέμα, χρησιμοποιώντας 

κάποιες τεχνικές του δράματος όπως η σκιαγράφηση των ηρώων του παραμυθιού και 

η δραματοποίηση του παραμυθιού. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά όχι μόνο θα 

αναπτύξουν τις δεξιότητες ομιλίας τους αλλά και τη δημιουργικότητα και φαντασία 

τους.    

Οι φοιτητές επίσης νοιάζονταν να κρατήσουν το ενδιαφέρον των παιδιών για το μάθημα, η 

Γεωργία και η Μαρία αναφέρουν: 

Το ενδιαφέρον των παιδιών συνήθως το κεντρίζουμε με χιούμορ, παιχνίδια, με 

μουσική, με δραστηριότητες που προκαλούν αγωνία και περιμένουν με χαρά και 

ανυπομονησία την συνέχεια…….Ουσιαστικά, το ενδιαφέρον των παιδιών το κεντρίζει 

η μάθηση μέσα από το παιχνίδι, το χιούμορ που θα συμπεριλάβω μέσα στην 

διδασκαλία μου, καθώς και η περιέργεια που θα έχουν τα παιδιά για το θέμα που θα 

διδάξω. Στο μάθημα μας, πιστεύω πως το ενδιαφέρον των παιδιών πέρα από τα 

παραπάνω θα το κεντρίσει και η συμμετοχή τους στις δραστηριότητες. Δηλαδή, θα 

κάνουν πράγματα οι ίδιοι, θα κινούνται, όχι απλά να κάθονται και να ακούνε τη 

νηπιαγωγό (Α σελ.88).  

Μετά απ’ τους προβληματισμούς, την έρευνα και τις επιδιώξεις τους, οι φοιτητές 

προχώρησαν σε διδακτικούς σχεδιασμούς των μαθημάτων τους έχοντας ως πλαίσιο τους τα 

στάδια εικαστικής δημιουργίας, τα οποία θα εφάρμοζαν σε πραγματικές συνθήκες. Για τις 

αξιολογήσεις των διδακτικών σχεδιασμών των φοιτητών χρησιμοποιήθηκαν οι 

δείκτες/ρουμπρίκες αξιολόγησης χαρακτηριστικών δημιουργικότητας.  

  Οι ρουμπρίκες δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας και 

είχαν ως βάση σημεία που παρατηρήθηκαν τόσο στους διδακτικούς σχεδιασμούς, όσο και 

στις διδασκαλίες των φοιτητών πριν την εφαρμογή της νέας διδακτικής προσέγγισης. Τα 

κριτήρια των ρουμπρικών συγκεκριμενοποιήθηκαν με την πιλοτική έρευνα και με αυτά 
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αξιολογήθηκαν  οι στόχοι ενός διδακτικού σχεδιασμού και τα δημιουργικά χαρακτηριστικά 

του, χιούμορ, ευελιξία, πρωτοτυπία, όπως ορίστηκαν στην έρευνα. Επίσης αξιολογήθηκε 

και η χρήση της εποπτείας, όπως αυτή περιγραφόταν στο σχεδιασμό κάθε μαθήματος. 

Με βάση λοιπόν τους δείκτες/ρουμπρίκες αξιολόγησης για οικοδόμηση 

δημιουργικής διδασκαλίας, έγινε η αξιολόγηση τόσο των σχεδιασμών των φοιτητών, όσο 

και των εφαρμογών τους. Συγκεκριμένα, οι δεκαπέντε φοιτητές πραγματοποιήσαν επτά 

συνδιδασκαλίες στην ίδια προδηματική τάξη (έξι δυάδες και μια τριάδα). Σ’ αυτές 

αξιολογήθηκαν (α) οι διδακτικοί στόχοι, (β) η χρήση του εποπτικού υλικού, (γ) η 

πρωτοτυπία, (δ) η ευελιξία και (ε) το χιούμορ.  

Αναμφίβολα σ’ ότι αφορά τις ικανότητες πρωτοτυπίας, ευελιξίας, αλλά και του 

χιούμορ στις διδασκαλίες των φοιτητών αυτές μπορούσαν να εντοπιστούν στο ίδιο μάθημα. 

Δηλαδή, μια πρωτότυπη δραστηριότητα μπορούσε ταυτόχρονα να προκαλέσει και το γέλιο 

των παιδιών. Πρωτότυπες δραστηριότητες δομημένες με βάση τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών, εφαρμόστηκαν με χιουμοριστική διάθεση και αλληλεπιδραστική προσέγγιση. Η 

επιλογή και περισσότερο η χρήση του εποπτικού υλικού με ευελιξία και πρωτοτυπία έδινε 

επίσης άλλη διάσταση στη διδασκαλία των φοιτητών.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι στόχοι και το εποπτικό υλικό όλων των διδασκαλιών των 

φοιτητών και ακολούθως ομαδοποιούνται τα μαθήματα με βάση το κριτήριο που 

εμφανιζόταν πιο έντονο σ’ αυτές (πρωτοτυπία,  ευελιξία και χιούμορ).  

4.6.1.1 Οι διδακτικοί στόχοι:  

Έχοντας ως πλατφόρμα τα στάδια εικαστικής δημιουργίας, οι φοιτητές αφού οριοθέτησαν 

το θέμα τους μελέτησαν γι’ αυτό πριν δημιουργήσουν το διδακτικό τους σχεδιασμό. Η 

οριοθέτηση του θέματος που επέλεξαν οι φοιτητές βοήθησε στη σαφήνεια των διδακτικών 
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στόχων αφού οι στόχοι που προέρχονται από αυτή την προσέγγιση εξετάζουν σε βάθος το 

θέμα και έχουν νόημα τόσο για τους φοιτητές αλλά και για τα ίδια τα παιδιά. Σ’ όλους τους 

σχεδιασμούς παρατηρήθηκε πως λαμβανόταν υπόψη η ηλικία των παιδιών καθώς και οι 

προϋπάρχουσες τους γνώσεις, γι’ αυτό και στους περισσότερους υπήρχαν σαφείς στόχοι 

και συγκεκριμένες προθέσεις.  

Ακολουθούν τα θέματα που επέλεξαν οι φοιτητές από την ενότητα «Οικογένεια», 

όπως και οι στόχους που έθεσαν για να τα επεξεργαστούν. 

Θέματα      Διδακτικοί στόχοι 

Νέο μέλος στην 

οικογένεια 

▪ να αναδιηγούνται το παραμύθι. 

▪ να περιγράφουν τους ήρωες της ιστορίας.  

▪ να δίνουν δικό τους τέλος στο παραμύθι. 

 

Δραστηριότητες με την 

οικογένεια μου 

▪ τα παιδιά να εκφράζουν τις απόψεις τους για το θέμα, 

αξιοποιώντας διάφορους τρόπους (π.χ. προφορική 

έκφραση, υπόδηση ρόλων, ζωγραφική) και υλικά. 

▪ να εκφράζουν τις ιδέες τους για την οικογένεια 

διαπραγματευόμενα με τους άλλους. 

▪ να αξιοποιούν διάφορους τρόπους για να παρουσιάσουν 

μια οικογενειακή δραστηριότητα. 

 

Αγαπώ τη γιαγιά μου! ▪ να επιχειρηματολογούν για να στηρίξουν την άποψη τους 

▪ να δραματοποιούν σενάρια που θα δημιουργούν τα ίδια 

▪ να υποδύονται ρόλους συνεργαζόμενα με άλλα παιδιά 

▪ να συνθέτουν λέξεις και προτάσεις 

 

Η δική μου οικογένεια ▪ να ταυτίζουν όμοιες λέξεις 

▪ να δραματοποιούν διάφορες καταστάσεις και σενάρια 

▪ να κινητοποιηθούν όλα τα παιδιά, ώστε να εμπλακούν 

ενεργά σε διαδικασίες γραπτού λόγου, αξιοποιώντας αυτό 

που ήδη ξέρουν 

 

Οικογένεια μέσα από 

την τέχνη  

▪ να δημιουργούν δικές τους ιστορίες με βάση ένα έργο 

τέχνης 

▪ να διατυπώνουν προφορικά τις απόψεις τους για την 

οικογένεια 
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▪ να ζωντανεύουν εικαστικά έργα συνεργαζόμενα με τους 

συμμαθητές τους 

 

Τι είναι η οικογένεια;  

 

▪ να ζωντανεύουν σκηνές από την ιστορία 

▪ να συμμετέχουν σε δραματικό παιχνίδι 

 

Το γενεαλογικό δέντρο  

 

▪ να δημιουργούν το δικό τους γενεαλογικό δέντρο με 

διάφορους τρόπους (κολλητική, ζωγραφική, πλαστική) 

▪ να περιγράφουν γενεαλογικά δέντρα 

 

Σε ένα σχεδιασμό, από τα πιο πάνω θέματα, δεν φαίνονταν οι συγκεκριμένες 

προθέσεις των δυο φοιτητών, παρόλο που προσπαθούσαν να οικοδομήσουν στις 

προϋπάρχουσες γνώσεις των νηπίων. Συγκεκριμένα, για το θέμα «τι είναι οικογένεια;» 

είχαν ως στόχο τους: «τα παιδιά να διατυπώνουν προφορικά τις απόψεις τους για την 

οικογένεια». Για ανίχνευση των απόψεων των παιδιών οι δυο φοιτήτριες, είχαν μια μεγάλη 

εικόνα η οποία παρουσίαζε μια πολυμελή οικογένεια. Συνεπώς παρουσίαζαν μια εικόνα ως 

πρότυπο και στερούσαν τη δυνατότητα από τα παιδιά να εκφράσουν ελεύθερα τις ιδέες 

τους.  

Στους υπόλοιπους διδακτικούς σχεδιασμούς των φοιτητών οι περισσότεροι στόχοι 

ήταν σαφείς και εστίαζαν στη σκέψη των παιδιών, συνδέοντας τα βιώματα και τις εμπειρίες 

τους με αυτά που θα μπορούσαν να κάνουν. Για παράδειγμα, η ομάδα που είχε ως θέμα 

«Δραστηριότητες με την οικογένεια μου», έθεσε ως βασικό στόχο: τα παιδιά να εκφράζουν 

τις απόψεις τους για το θέμα, αξιοποιώντας διάφορους τρόπους (π.χ. προφορική έκφραση, 

υπόδηση ρόλων, ζωγραφική) και υλικά (π.χ. φιγούρες σε κουκλοθέατρο, χρήση διάφορων 

αξεσουάρ για υπόδηση ρόλων, χρωματιστά). Είναι φανερό ότι αυτός ο στόχος δεν εστιάζει 

μόνο στο γλωσσικό τομέα, δεν αφορά δηλαδή μόνο την γλωσσική έκφραση. Έτσι, τα παιδιά 

θα μπορούσαν να συνεργαστούν και να δείξουν μέσω της δραματοποίησης μια 
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οικογενειακή στιγμή. Χρησιμοποιώντας υλικά από το σταθμό/κέντρο ενδιαφέροντος του 

κουκλόσπιτου θα ήταν ικανά να ζωντανέψουν μια δραστηριότητα που γίνεται στη δική τους 

οικογένεια, ή σε μια οικογένεια που φαντάστηκαν ή που γνώρισαν στα παραμύθια. 

Γενικά, οι φοιτητές φάνηκε πως μελέτησαν αρκετά για να καταλήξουν σε 

συγκεκριμένους στόχους. Παρόλο που υπήρξαν ακόμη κάποιες αδυναμίες, συγκρινόμενοι 

με τους στόχους που χρησιμοποιούσαν πριν τη νέα διδακτική προσέγγιση υπήρξε πολύ 

μεγάλη βελτίωση. Πριν την νέα προσέγγιση, οι φοιτητές συνήθιζαν να επαναλαμβάνουν 

τους ίδιους ακριβώς στόχους που υπήρχαν στα αναλυτικά προγράμματα ή ακόμη και σε 

άλλους διδακτικούς σχεδιασμούς. Επίσης, τις περισσότερες φορές επαναλάμβαναν τους 

ίδιους στόχους σε διαφορετικά σχέδια μαθήματος, αγνοώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις 

και γενικά τις συνθήκες και ανάγκες που επικρατούν σε κάθε τάξη.  

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, η ύπαρξη ενός συμπαγούς γνωσιολογικού 

υπόβαθρου για ένα οριοθετημένο θέμα αποδείχτηκε τελικά ότι είχε θετική επίδραση στην 

επιτυχή επιλογή των διδακτικών στόχων για κάθε μάθημα. Χαρακτηριστικά, η Κατερίνα 

γράφει στο αναστοχαστικό της ημερολόγιο για το διδακτικό σχεδιασμό που εφάρμοσε με 

τη συμφοιτήτρια της στο νηπιαγωγείο: 

Έχω δει στην πράξη πόσο σημαντικό είναι το γνωσιολογικό υπόβαθρο αλλά και η 

οριοθέτηση του θέματος που έχει ένας φοιτητής για να διδάξει. Όσο περισσότερες 

γνώσεις έχει σε ένα θέμα τόσο καλύτερη βάση έχει για να αναπτύξει  ένα δημιουργικό 

διδακτικό σχεδιασμό με σαφείς στόχους (Α σελ. 67). 

Η Χριστίνα, η οποία συνεργάστηκε με την Κατερίνα επεσήμανε στο ημερολόγιό της: 

Είναι η πρώτη φορά που δεν δυσκολευτήκαμε να θέσουμε ειδικούς στόχους για το 

μάθημα μας, γιατί είχαμε όρια στο θέμα μας και αυτό μας βοήθησε να βάλουμε 

στόχους χωρίς να ξεφεύγουμε από αυτό. Επίσης επιλέγαμε στόχους που θα 

παρακινούσαν τα παιδιά να εργαστούν με χαρά, αλλά και να συνεργαστούν με τους 

συμμαθητές τους. Θέσαμε τους στόχους, 
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 τα παιδιά: 

- να εκφράζουν τις ιδέες τους για την οικογένεια διαπραγματευόμενα με τους 

άλλους 

- να αξιοποιούν διάφορους τρόπους για να παρουσιάσουν μια οικογενειακή 

δραστηριότητα (Αφ σελ.243).  

Με αυτούς τος στόχους τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν, σε γλωσσικό 

μάθημα, αλλά θα μπορούσαν να εκφραστούν και με άλλους τρόπους (πλαστική, 

ζωγραφική, κολλητική). 

4.6.1.2 Η χρήση του εποπτικού υλικού. 

Ο ρόλος της εποπτείας στα μαθήματα των νηπιαγωγών ήταν καθοριστικός, καθώς η χρήση 

της βοήθησε πολύ στη συγκέντρωση και διατήρηση του ενδιαφέροντος και της προσοχής 

των παιδιών. Αναμφίβολα βοήθησε και στη δημιουργία σαφέστερων παραστάσεων στη 

σκέψη των παιδιών για το θέμα διδασκαλίας. Υπήρξε από πλευράς των φοιτητών 

νηπιαγωγών μια έξυπνη χρήση του εποπτικού υλικού, με πρωτοτυπία και φαντασία, πράγμα 

που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό και την επιτυχία των μαθημάτων τους.  

Χρησιμοποίησαν καλαίσθητο υλικό το οποίο οι περισσότεροι φοιτητές, 

προσπάθησαν να δημιουργήσουν με ανακυκλώσιμα υλικά. Στη συνέχεια παρουσιάζεται 

εποπτικό υλικό απ’ όλες τις ομάδες αλλά και ο τρόπος χειρισμού του. Είναι σημαντικό να 

επισημανθεί πως τα υλικά που χρησιμοποιούσαν οι φοιτητές ήταν ευέλικτα και μπορούσαν 

να ανακαλύψουν νέες χρήσεις τους τα παιδιά. 
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Δραστηριότητα: Γινόμαστε ανταποκριτές και δημοσιογράφοι 

Δυο φοιτήτριες δημιούργησαν με άχρηστο υλικό την εποπτεία του μαθήματος τους. Ένα 

άχρηστο χαρτόκουτο μετατράπηκε σε μια τηλεόραση 

και ένα άδειο κουτί παπουτσιών σε κάμερα. Τα 

παιδιά το διάλειμμα πήγαιναν πίσω από την 

τηλεόραση και μιμούμενα τους τηλεπαρουσιαστές 

παρουσίαζαν το δελτίο καιρού. Ένα κοριτσάκι πήρε 

το μικρόφωνο που συνόδευε την τηλεόραση και 

έπαιρνε συνέντευξη από μια φίλη της. Όταν τέλειωσε 

το έδωσε στην άλλη και πηγαίνοντας σε μια γωνία προσποιούνταν την τραγουδίστρια.   

Όσο για την κάμερα, ένα αγόρι αφού ζήτησε άδεια, 

το πήρε στην αυλή την ώρα του διαλλείματος, και ζητούσε 

από τα υπόλοιπα παιδιά  να τρέχουν ή να πηδούν και αυτό 

τα βιντεοσκοπούσε. Υπήρχε χαρά και ενθουσιασμός και στη 

διάρκεια του μαθήματος, παρουσίαζαν με καμάρι τις 

σκέψεις τους αφού η φοιτήτρια «κατέγραφε με την κάμερα». 

Αυτή η διαδικασία οδήγησε τα παιδιά σε συνεργασίες για να 

δραματοποιήσουν μια οικογένεια. Αρκετά απ’ αυτά μιλούσαν για τη 

δική τους οικογένεια ενώ βρίσκονταν πίσω από την τηλεόραση. Η 

παρουσία της τηλεόρασης παρέσυρε και τα πιο ντροπαλά παιδιά για να 

μιλήσουν.  

Φωτ. 1 – Η τηλεόραση 
 

Φωτ. 2 – Η κάμερα 
 

Φωτ. 3 – Λήψεις με 

την κάμερα 
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Το υλικό που δημιούργησαν οι φοιτητές  προέτρεπε  τα παιδιά να επιλέγουν ελεύθερα 

δραστηριότητες και τα ενθάρρυνε να εξερευνούν και να ανακαλύπτουν μετατρέποντας τις 

περισσότερες φορές το μάθημα σε παιχνίδι.  

Δραστηριότητα: Δημιουργώ μια οικογένεια 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι φοιτητές πρόσεξαν ιδιαίτερα τη χρήση του εποπτικού 

υλικού που δημιούργησαν. Το υλικό δηλαδή μπορούσε να διαφοροποιηθεί στη χρήση του 

ανάλογα με τη μαθησιακή ετοιμότητα των νηπίων. Για 

παράδειγμα, στις φωτογραφίες 4 και 5, οι φοιτητές είχαν 

για τα παιδιά πλούσιο υλικό, που όμως το καθένα 

μπορούσε να χρησιμοποιήσει ανάλογα με τις επιθυμίες 

και ικανότητες του. Κάθε παιδί μπορούσε να εργαστεί 

ομαδικά ή ατομικά, δημιουργώντας τη δική του οικογένεια, ή όποια άλλη ήθελε και 

ακολούθως την παρουσίαζε. 

Όσα παιδιά ήθελαν μπορούσαν αντί απλά να περιγράψουν τη δημιουργία τους, να 

τη δραματοποιήσουν, επιλέγοντας και τα ανάλογα 

αξεσουάρ. Τα παιδιά ανάλογα με τις ικανότητες 

τους, μπορούσαν να γράψουν μια πρόταση στη 

δημιουργία τους ή να αντιστοιχίσουν λέξεις με τις 

διάφορες φιγούρες (π.χ. μαμά, μπαμπάς, γιαγιά, 

αδερφός, αδερφή, παππούς, μωρό κ ά.). 

 

 

 

Φωτ. 4 – Δημιουργώ μια οικογένεια 
 

Φωτ. 5 – Δημιουργώ μια οικογένεια 
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Δραστηριότητα: Μαντέψετε τι κάνουμε! 

Στην έκτη φωτογραφία μια ομάδα παιδιών (δυο ή τρία), συζητούσαν μεταξύ τους και 

αποφάσιζαν τι θα δείξουν στα υπόλοιπα και στη συνέχεια έμπαιναν στο σπιτάκι και 

βγαίνοντας δραματοποιούσαν μια οικογενειακή 

στιγμή. Πίσω από το σπιτάκι υπήρχαν διάφορα 

αντικείμενα όπως, γυαλιά, γραβάτες, φουλάρια 

καπέλα, χαρτοφύλακας, τηλέφωνο, τσάντες, τα οποία 

χρησιμοποιούσαν για την αμφίεση τους.  

Τα υπόλοιπα παιδιά προσπαθούσαν να μαντέψουν τι 

γινόταν σ’ αυτή την οικογενειακή στιγμή, ή παρακολουθούσαν αυτό που παρουσίαζαν οι 

συμμαθητές τους. Σ’ αυτή την περίπτωση το εποπτικό υλικό συνδυάστηκε με έξυπνο τρόπο 

αφού έξαπτε τη φαντασία των παιδιών. Γενικά υπήρχε ενθουσιασμός από μέρους των 

παιδιών αλλά και των φοιτητών και αυτό ενδυνάμωνε τη μεταξύ τους σχέση. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας ένα νήπιο μπήκε στο σπιτάκι για να 

«μεταμορφωθεί» σε κάποιο μέλος της οικογένειας αλλά κάθισε σ’ αυτό και δεν έβγαινε. 

Τότε η μια φοιτήτρια προσποιήθηκε τη μαμά φόρεσε ένα φουλάρι, και μπήκε στο σπιτάκι 

λέγοντας στα υπόλοιπα παιδιά «μπαίνω να δω τι συμβαίνει στο παιδάκι μου». Σε λίγο 

βγήκαν μαζί λέγοντας πως ξεχάστηκε μέσα στο σπιτάκι γιατί διάβαζε ένα ωραίο παραμύθι.  

Μ’ αυτή τη κίνηση μπορούμε να δούμε την ευελιξία της φοιτήτριας αλλά 

ταυτόχρονα και το ρίσκο που πήρε. Αφού υπήρχε πιθανότητα να μιμηθούν κι’ άλλα παιδιά 

το πρώτο για να μπει η φοιτήτρια μαζί τους στο σπιτάκι. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι φοιτητές λάμβαναν υπόψη τις γνώσεις των 

παιδιών και πάνω σ’ αυτές προσπαθούσαν να οικοδομήσουν τη νέα γνώση. Αξιοποιούσαν 

Φωτ. 6 – Οικογενειακές στιγμές 
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την υλικοτεχνική υποδομή του χώρου και απλά υλικά για να επεξεργαστούν το θέμα τους. 

Με αυτή την προσέγγιση πραγματοποιήσαν και τις δραστηριότητες που ακολουθούν. 

Δραστηριότητα: Ταξίδι με αεροπλάνο! 

Σε αυτή την περίπτωση οι καρεκλίτσες της τάξης μπήκαν σε τέτοια διάταξη που η τάξη 

μετατράπηκε σε καμπίνα αεροπλάνου. Τα παιδιά ήταν 

έτοιμα για ταξίδι! Σ’ αυτή τη δραστηριότητα οι φοιτήτριες 

έλαβαν υπόψη τις προϋπάρχουσες γνώσεις της ομάδας. 

Γνώριζαν δηλαδή πως τα παιδιά είχαν ανακαλύψει την 

επινοημένη γραφή, 

καθώς και πως 

κάποια άλλα είχαν σπάσει τον κώδικα γραφής και 

έγραφαν αλφαβητικά ή δημιουργούσαν «ψευδή» 

γραφή. Με βάση αυτές τις γνώσεις έδωσαν στα παιδιά 

ένα χαρτί κομμένο σε σχήμα βαλίτσας την οποία θα έπαιρναν μαζί τους στο ταξίδι. Στη μια 

πλευρά της έπρεπε να γράψουν τα στοιχεία τους και στην άλλη τι ήθελαν να πάρουν μαζί 

τους. Αυτή η δραστηριότητα πολύ έντεχνα μετατράπηκε σε αναγνωστικό γεγονός 

παρασύροντας τα παιδιά στον γραπτό λόγο. 

Δραστηριότητα: Γινόμαστε δημοσιογράφοι! 

Μια άλλη δραστηριότητα που και αυτή στηρίχθηκε σε πολύ απλό υλικό, ήταν και η 

«καρέκλα του δημοσιογράφου». Μια καρεκλίτσα καλυμμένη με ένα ύφασμα, μια γραβάτα, 

ένα φουλάρι και ένα κυλινδρικό χαρτόνι – μικρόφωνο, προκαλούσε και προσκαλούσε τα 

παιδιά να μπουν σε ρόλο. Η εμπλοκή των φοιτητών στο παιχνίδι ενίσχυσε τη συμμετοχή 

και συνεργασία των παιδιών σ’ αυτή τη δραστηριότητα. Τα παρέσυρε στο συμβολικό 

Φωτ. 8 - Επιβίβαση! 
 

Φωτ. 7 -  «Γεμίζω» τη βαλίτσα μου 
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παιχνίδι μετατρέποντας τα σε δημοσιογράφους που οπωσδήποτε έπρεπε να μεταδώσουν τα 

νέα τις μέρας, ή να πάρουν συνεντεύξεις από τους υπόλοιπους. 

Δραστηριότητα: Ένα ξύλινο σπιτάκι! 

Σ’ αυτή την περίπτωση οι φοιτητές δημιούργησαν ένα 

ξύλινο σπιτάκι με πορτούλα που ανοιγόκλεινε. Υπήρχε σ’ 

αυτό τζάκι και το πίσω μέρος του ήταν ανοιχτό. Αυτός ο 

σχεδιασμός βοηθούσε τα παιδιά να μεταφέρουν τις 

καρεκλίτσες τους και να κάθονται μέσα σ’ αυτό. Και σε 

αυτή τη δραστηριότητα η συμμετοχή των φοιτητών καθόρισε και τους κανόνες του 

παιχνιδιού μαζί με τα παιδιά, αλλά ταυτόχρονα αύξησε και τη συμμετοχή τους. Σε πολλές 

ώρες τις μέρας παρατηρήθηκε πως αυτός ο χώρος έλκυε τα παιδάκια και ήταν συνεχώς 

καταλυμένος.  

Γενικά σε σχέση με το εποπτικό υλικό και την εξέλιξη δραστηριοτήτων 

παρατηρήθηκαν τα εξής: Οι δραστηριότητες ανοιχτού τύπου, οι οποίες απαιτούσαν 

μοίρασμα ευθυνών, ανταλλαγή ιδεών και αξιοποίηση των διαφορετικών ικανοτήτων των 

παιδιών, αποτελούσαν βασική προϋπόθεση για συνεργασίες με τη χρήση του ανάλογου 

υλικού. Ο ρόλος των φοιτητών και η εμπλοκή τους σ’ αυτές, για καθορισμό κανόνων και η 

σαφής επεξήγηση του τι κάνω, ήταν καθοριστικές για τη συνεργασία των παιδιών.  

Το εποπτικό υλικό αποτελούσε σημαντική παράμετρο επιτυχίας των μαθημάτων και 

δραστηριοτήτων, αλλά χωρίς τη ζωντάνια και την ευελιξία στον τρόπο χρήσης του ήταν 

απλά άψυχο αντικείμενο. 

 

 

Φωτ. 9 - Το ξύλινο μας σπιτάκι! 
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Εποπτικό υλικό για δραστηριότητες στην αυλή 

Τη βδομάδα που ήμασταν φιλοξενούμενοι στο νηπιαγωγείο, για πραγματοποίηση 

διδασκαλιών, οι φοιτητές δημιούργησαν εποπτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιήσαν ως 

προέκταση του θέματος διδασκαλίας τους, για δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του 

διαλείμματος. Τέτοιου είδους δραστηριότητες  ήταν και οι ακόλουθες. 

Δραστηριότητα: Το δικό μας «φιδάκι» 

Δυο φοιτήτριες, έχοντας ως θέμα « Δραστηριότητες με την οικογένεια», δημιουργήσαν 

υλικό για παιχνίδι στην αυλή. Σε ένα μεγάλο ύφασμα (2 Χ 2,50 μέτρων), έκαναν παραλλαγή 

του γνωστού παιχνιδιού φιδάκι. Τα παιδιά έριχναν ένα μεγάλο ζάρι και ανάλογα με τον 

αριθμό που εμφανιζόταν προχωρούσαν στα τετράγωνα. Ανέβαιναν από τις σκάλες ή 

γλιστρούσαν από τα φιδάκια που υπήρχαν. Η διαφορά στο εν λόγω παιχνίδι βρισκόταν το 

μεγάλο μέγεθος, αφού τα παιδιά έπαιζαν 

πατώντας πάνω σ’ αυτό, αλλά και στις 

διάφορες εικόνες που υπήρχαν και 

παρουσίαζαν οικογενειακές στιγμές. Όποιου 

παιδιού η ζαριά βοηθούσε στο να ανεβεί μια 

σκάλα παρατηρούσε την εικόνα που υπήρχε 

και μαζί με φίλους τη ζωντάνευαν. Σε διάφορα άλλα τετράγωνα οι φοιτήτριες ζητούσαν από 

τα παιδιά να τραγουδήσουν ή να χορέψουν σε ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Τη μουσική οι 

φοιτήτριες την είχαν έτοιμη στα κινητά τους τηλέφωνα. 

 

 

Το δικό μας φιδάκι! 
 

Φωτ. 10 - Το φιδάκι μας  
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Δραστηριότητα: Ιστορίες με μικροαντικείμενα 

Μια ακόμα δραστηριότητα που ετοίμασαν οι φοιτητές για την ώρα του ελεύθερου 

παιχνιδιού, στην τάξη ή στην αυλή, ήταν η εξής: Σε σκληρό 

χαρτί ζωγράφισαν μια γειτονιά με δρόμους και πλατείες και μαζί 

μ’ αυτό υπήρχαν μικρές κούκλες οι οποίες αποτελούσαν μέλη 

μιας οικογένειας όπως: πατέρας, μητέρα, μικρά παιδάκια και 

άλλα μικροαντικείμενα. Τα παιδιά δημιουργούσαν ιστορίες 

παίζοντας με αυτά. Χαρακτηριστικά η Μαρτίνα γι’ αυτό το 

παιχνίδι έγραψε στο ημερολόγιό της: 

Δεν περίμενα να αρέσει τόσο πολύ στα παιδιά αυτή η δραστηριότητα. Σκεφτήκαμε να 

κάνουμε κάτι για τα παιδιά που προτιμούσαν να παίζουν πιο ήσυχα παιχνίδια στην 

αυλή. Όμως χάρηκα πολύ με τον ενθουσιασμό τους, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν και 

τα κορίτσια αλλά και τα αγόρια. Μερικά από αυτά δημιούργησαν απίθανες ιστορίες! 

(Α σελ.288) 

4.6.1.3 Πρωτοτυπία 

Στόχος των διδασκαλιών των φοιτητών, όπως ανέφεραν στα ημερολόγιά τους ήταν η 

εφαρμογή πρωτότυπων δραστηριοτήτων και φάνηκε πως κατέβαλαν προσπάθεια για 

υλοποίηση του. Συγκριτικά με τους σχεδιασμούς και τις διδασκαλίες τους πριν την 

εφαρμογή της νέας διδακτικής προσέγγισης, υπήρξε διαφοροποίηση των διδακτικών 

σχεδιασμών και ως προς την πρωτοτυπία.  

Η πρωτοτυπία φάνηκε τόσο στο συνδυασμό διάφορων ιδεών για τροποποίηση 

δραστηριοτήτων, όσο και στη δημιουργία αλλά πολύ περισσότερο στη χρήση του εποπτικού 

υλικού. Παραδείγματα πρωτότυπης χρήσης του εποπτικού υλικού παρουσιάζονται στο 

προηγούμενο υποκεφάλαιο 4.6.1.2. 

Φωτ. 11 - Δημιουργώ 

ιστορίες 

 

 

 

 

 

 

! 
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται η προσπάθεια των φοιτητών για δημιουργία μοναδικών αλλά 

και πραγματοποιήσιμων δραστηριοτήτων, αλλά και οι αυθόρμητες και αυθεντικές 

εμπνεύσεις και ιδέες τους.   

Δραστηριότητα: Ζωγραφίζω σε κουτιά! 

Μια πρωτότυπη δραστηριότητα είναι και αυτή που 

φαίνεται στη φωτογραφία 4. Ως προέκταση του 

μαθήματος «Η δική μου οικογένεια», τα παιδιά 

ζωγράφισαν σε άδεια κουτιά. Αυτά τοποθετήθηκαν 

ως το ένα πάνω στο άλλο, όπως φαίνεται στη 

φωτογραφία και τα παιδιά ζωγράφισαν στην 

μπροστινή και πίσω όψη των κουτιών. Το θέμα της εικαστικής δημιουργίας το αποφάσισαν 

τα παιδιά που έλαβαν μέρος στη δραστηριότητα. Στη μια πλευρά ζωγράφησαν με τέμπερες 

μια οικογένεια στο πάρκο και στην άλλη μια οικογένεια να παρακολουθεί τηλεόραση.  

Η πρωτοτυπία σ’ αυτή τη δραστηριότητα δεν ήταν μόνο η ιδέα για το χώρο που θα 

ζωγράφιζαν τα παιδιά αλλά και η μετεξέλιξή της δημιουργίας. Όταν λοιπόν στέγνωσε, τα  

και προσπαθούσαν να τα συναρμολογήσουν φτιάχνοντας την αρχική εικόνα. Για όσα παιδιά 

δυσκολευόντουσαν, οι φοιτήτριες φωτογράφησαν το τελικό αποτέλεσμα και από τις δύο 

όψεις και αφού το εκτύπωσαν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί απ’ όσα παιδάκια το 

χρειαζόντουσαν.  

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός πως οι φοιτητές προσπάθησαν να 

μετασχηματίσουν ιδέες και πρακτικές εφαρμογές που είχαν δει είτε στην αίθουσα 

διδασκαλίας του πανεπιστημίου είτε από διδασκαλίες άλλων νηπιαγωγών ή φοιτητών. 

Φωτ. 12 - Ζωγραφίζω σε κουτιά! 
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Πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες που προκαλούσαν και προσκαλούσαν τα παιδιά για 

να συμμετέχουν στην διαδικασία μάθησης.  

Δραστηριότητα: Μια αλλιώτικη αναδιήγηση 

Μετά την αφήγηση ενός παραμυθιού για αναδιήγησή του δημιουργήθηκε το εξής σενάριο: 

Μπροστά από τα παιδιά τα οποία καθόντουσαν σε ημικύκλιο, οι δυο φοιτήτριες 

δημιούργησαν μια καφετέρια. Έβαλαν δηλαδή κάποιες καρεκλίτσες, 

δυο μικρά πτυσσόμενα τραπεζάκια και στη συνέχεια κρέμασαν μια 

πινακίδα που έγραφε «Καφετέρια-όλα τα νέα». Στη συνέχεια 

προσκαλούσαν τα παιδάκια για καφέ και για συζήτηση των νέων της 

ημέρας. Για να τα εντάξουν ακόμη περισσότερο στο θέμα είχαν 

διάφορες χρωματιστές γιρλάντες για τα μαλλιά 

τις οποίες φορούσαν οι «πελάτες», (βάζουμε 

τα καλά μας και πάμε για καφέ). Η φοιτήτρια φορώντας ποδιά 

κουζίνας και κρατώντας ένα δίσκο σερβιρίσματος ρωτούσε γεμάτη 

περιέργεια: «Μα, για πέστε μου, έμαθα πως σήμερα κάτι έγινε στο 

δάσος, μήπως έχετε ακούσει κάτι; Πρέπει να μάθω τα νέα»! 

Τα παιδάκια πολύ εύκολα μπήκαν στο συμβολικό παιχνίδι και αφηγήθηκαν τα 

γεγονότα της ιστορίας με πολλές λεπτομέρειες και ζωντανές περιγραφές, πίνοντας τον καφέ 

τους (φωτογρ. 13, 14). Ένα από αυτά ρώτησε τη φοιτήτρια: «κυρία, να το πούμε στις 

ειδήσεις;» Εννοώντας τη χάρτινη τηλεόραση που παρουσιάστηκε σε μάθημα της 

προηγούμενης μέρας και βρισκόταν στην τάξη. 

  Η φοιτήτρια χειρίστηκε με ευελιξία αυτή την απρόσμενη πρόταση του παιδιού και 

κατάφερε να τη συνδέσει με το θέμα. Τοποθέτησε την τηλεόραση στο κέντρο και το παιδάκι 

Φωτ. 13 – Τα νέα 

της κεφετέριας.  
 

Φωτ. 14 - Τα νέα της 

κεφετέριας. 
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που είχε την ιδέα μετέδωσε χαρούμενο τις ειδήσεις. Αναμφίβολα αν είχε περισσότερη 

εμπειρία η φοιτήτρια θα μπορούσε να χειριστεί το γεγονός με περισσότερη άνεση. Δηλαδή 

θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την τηλεόραση στη συνέχεια σε άλλες δραστηριότητες του 

μαθήματος, αφού πολλά παιδιά ήθελαν να μιλήσουν μέσα απ’ αυτήν.  

Οι φοιτητές στα πλαίσια των μαθημάτων τους, ένταξαν και δραστηριότητες 

φωνολογικής συνειδητοποίησης όπως φαίνονται και στις πιο κάτω. Προσπάθεια των 

φοιτητών ήταν η παιγνιώδης προσέγγιση μέσω ασυνήθιστων ιδεών για υλοποίηση των 

στόχων τους. 

Δραστηριότητα: Το δέντρο με τα φωνήματα: 

Στο πάτωμα της τάξης εμφανίστηκε ένα δέντρο φτιαγμένο 

με τσαλακωμένο χαρτί (γκοφρέ), που στα φύλλα του 

κουβαλούσε φωνήματα. Τα παιδάκια μεταμορφωμένα σε 

πουλάκια πετούσαν γύρω απ’ αυτό με συνοδεία μουσικής. 

Όταν σταματούσε η μουσική διάλεγαν φωνήματα και 

δημιουργούσαν συλλαβές. Σ’ αυτή την περίπτωση οι 

καρεκλίτσες της τάξης αποτελούσαν τις φωλιές των 

πουλιών.  

Δραστηριότητα: Μια φάλαινα μας τρώει τις λέξεις! 

Οι φοιτητές μετασχηματίζοντας τη «συνήθεια» της 

φάλαινας, από το βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά, «η 

Φάλαινα που τρώει τον πόλεμο», δημιούργησαν μια 

άλλη. Η τωρινή φάλαινα συνήθιζε να τρώει τις λέξεις. Σ’ 

αυτή τη περίπτωση κατάπιε τις λέξεις από τη πρόταση 

Φωτ. 15 - Το δέντρο των φωνημάτων! 
 

Φωτ. 16 - Μια φάλαινα μας τρώει 

τις λέξεις! 
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«Αγαπώ την οικογένεια μου!» Τα παιδιά έπρεπε με ένα μαγνήτη που κρεμόταν από ένα 

κορδόνι, να ψαρέψουν τις λέξεις από τη κοιλία της φάλαινας. Ύστερα τις τοποθετήσουν 

στη ορθή σειρά για να ανασχηματίσουν την πρόταση. Τα παιδιά σ’ αυτή τη δραστηριότητα 

εργάζονταν σε δυάδες.  

Το ενδιαφέρον και η προσπάθεια των φοιτητών για δημιουργία πρωτότυπων 

δραστηριοτήτων αποδεικνύεται και μέσα από τα αναστοχαστικά τους ημερολόγια. Ένα 

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η Κατερίνα η οποία αναφέρει: 

…Το μάθημα με βοήθησε να καταλάβω πως η πρώτη σκέψη που θα έχεις για το πώς 

θα διδάξεις ένα μάθημα δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη. Χρειάζεται να σκεφτείς 

πίσω από το καλούπι και να μην κάνεις την ίδια ιδέα που κάποια άλλη νηπιαγωγός 

έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, μπορούμε να πάρουμε πολλές ιδέες, 

γνώσεις από παντού όμως χρειάζεται να τα συνοψίσουμε όλα αυτά που μάθαμε, να 

πάρουμε αυτά που εμείς θέλουμε και να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο και 

πρωτότυπο που να είναι δικό μας. Προσπαθήσαμε πολύ με το ζευγάρι μου να 

παρουσιάσουμε πρωτότυπες δραστηριότητες στα παιδιά, πιστεύω πως το πετύχαμε 

γιατί τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα με το μάθημα μας. Χάρηκα πάρα πολύ και  θέλω 

να γίνω μια δημιουργική νηπιαγωγός…(Α σελ.248) 

Ο Πέτρος στο δικό του αναστοχαστικό ημερολόγιο σημειώνει: 

Αρχικά είχα άγχος για το μάθημα της ομάδας μου στο νηπιαγωγείο, όμως η ανταλλαγή 

απόψεων και οι ιδέες του καθενός μας οδήγησαν σε ένα πολύ δημιουργικό 

αποτέλεσμα. Σκεφτήκαμε πολλές δραστηριότητες όμως λειτουργήσαμε σαν 

καλλιτέχνες. Διαλέξαμε  αυτές που ταίριαζαν με το θέμα που οριοθετήσαμε αλλά 

περισσότερο με τα παιδιά της τάξης. Όλοι θέλαμε να εντυπωσιάσουμε, ακόμη και τους 

εαυτούς μας….(Α σελ. 265). 

Μέσα από τις καταγραφές των φοιτητών φαινόταν η δική τους ικανοποίηση για τη 

συμμετοχή τους στις διδασκαλίες, όμως ταυτόχρονα σκεφτόντουσαν και τη δημιουργία 

ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για τα παιδιά. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως 
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προσπαθούσαν να αιτιολογήσουν και να στηρίξουν την επιλογή τους αξιοποιώντας όσα 

εφόδια διέθεταν και πήραν από τη νέα διδακτική προσέγγιση.  

4.6.1.4 Ευελιξία  

Τόσο στους διδακτικούς σχεδιασμούς των φοιτητών, αλλά πολύ περισσότερο στη 

διδασκαλία, εντοπιζόταν η ικανότητα ευελιξίας. Σε πέντε από τους επτά διδακτικούς 

σχεδιασμούς υπήρχε συνδυασμός ιδεών για την προσέγγιση του θέματος που είχαν για 

διδασκαλία. Παρατηρήθηκε επίσης αναδιοργάνωση εμπειριών σε σύγκριση με 

προηγούμενους σχεδιασμούς τους. Οι φοιτητές φαινόταν ότι γνώριζαν τι ήθελαν να 

επιτύχουν σε κάθε τους μάθημα και αυτό αναφυόταν από ένα συμπαγές γνωσιολογικό 

υπόβαθρο, αλλά και από την οριοθέτηση του θέματος τους. Η μελέτη του θέματός τους 

παρείχε τη δυνατότητα να καταλήγουν σε αρκετές και έξυπνες λύσεις.  

Συγκεκριμένα, είχαν την ικανότητα να χρησιμοποιούν διάφορες στρατηγικές για 

εύκολη και γρήγορη προσαρμογή στις ανάγκες των παιδιών. Χειρίζονταν με ευελιξία 

διάφορες καταστάσεις που παρουσιάζονταν στην τάξη. Σ’ ένα μάθημα για παράδειγμα, ένα 

παιδάκι φαινόταν πιο ντροπαλό και δεν συμμετείχε εύκολα στις δραστηριότητες, η 

φοιτήτρια με ζωντάνια και κέφι κατάφερε να το «παρασύρει». Παίρνοντας το από το χέρι 

κατάφερε να το εντάξει σε μια ομάδα που δημιούργησε εκείνη τη στιγμή, συμμετέχοντας 

και η ίδια. Η ενεργητική της συμμετοχή ενθουσίασε όλα τα παιδιά και έδωσε κίνητρο στο 

ντροπαλό νήπιο να εμπλακεί.  

Επίσης στη δραστηριότητα, Μια φάλαινα μας τρώει τις λέξεις, όλα τα παιδιά 

ενθουσιάστηκαν και ήθελαν να συμμετέχουν ψαρεύοντας λέξεις. Όμως υπήρχαν μόνο δυο 

μαγνήτες και λέξεις μόνο από μια πρόταση. Βλέποντας την επιθυμία των παιδιών η μία 

φοιτήτρια έδεσε αμέσως ακόμη ένα μαγνήτη και με ένα κομμάτι σπάγκο σχημάτισε στο 
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πάτωμα μια «λιμνούλα». Τοποθέτησε σ’ αυτή τις λέξεις από την πρόταση «Αγαπώ την 

οικογένεια μου» και συνεχίστηκε η δραστηριότητα με ακόμη δυο παιδάκια. Ψάρευαν 

εναλλάξ και προσπαθούσαν να συνθέσουν την πρόταση με τις λέξεις που μάζευαν. Δεν 

έμεινε όμως μέχρι εδώ, χρησιμοποίησε μια κλεψύδρα που υπήρχε στην τάξη. Την 

τοποθέτησε σε σημείο για να την βλέπουν όλα τα παιδιά και κάθε φορά που άδειαζε άλλαζε 

και η ομάδα. Αυτή η στρατηγική βοήθησε στον εστιασμό της προσοχής των παιδιών και 

ταυτόχρονα στη δημιουργία περισσότερου ενδιαφέροντος. 

Διαφορετικές στρατηγικές για γρήγορη και εύκολη προσαρμογή στις ανάγκες των 

παιδιών παρατηρήθηκαν σε συνδιδασκαλίες των φοιτητών, όπως και στη πιο κάτω. 

Δραστηριότητα: Τι θα γίνει αν σπάσει το μπαλόνι;  

Σ’ αυτή τη περίπτωση οι φοιτήτριες έγραψαν λέξεις και συλλαβές 

σχετικές με το θέμα «Αγαπώ τη γιαγιά μου»  και τις έβαλαν μέσα σ’  

ένα μεγάλο μπαλόνι με ήλιο. Ένα μπαλόνι που τους το χάρισε η γιαγιά, 

όπως είπαν στα παιδιά. Οι φοιτήτριες παρότρυναν τα παιδιά τα οποία 

καθόντουσαν σε ημικύκλιο να εκφράσουν απόψεις αναφορικά με το 

περιεχόμενο του μπαλονιού. Ενώ τα παιδιά εκφράζανε απόψεις, ιδέες 

και σκέψεις σχετικά με το περιεχόμενό του, δυο παιδάκια έκλειναν με 

τις παλάμες τα αυτιά τους και κοίταζαν φοβισμένα το μπαλόνι. Έδειχνα έντονα πως 

φοβόντουσαν πιθανό σπάσιμο του μπαλονιού. Οι φοιτήτριες αντιλήφθηκαν αυτό το γεγονός 

και ανακοίνωσαν πως, «αυτό το μπαλόνι δεν γίνεται να σπάσει, μόνο ξεδένεται». Όταν αυτό 

τελικά ξεδέθηκε έκανε ένα θόρυβο στριφογυρίζοντας στην τάξη κάτι που προκάλεσε έντονα 

γέλια γεμίζοντας την τάξη με λέξεις και συλλαβές και με την οδηγία: Δοκιμάστε να γράψετε 

λέξεις και προτάσεις. 

Φωτ. 17 - Ένα 

μπαλόνι γεμάτο 

λέξεις! 
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 Εκεί που διαφαινόταν πως τα παιδιά χρειαζόντουσαν κάποιο παράδειγμα οι φοιτητές 

έντεχνα είτε έμπαιναν σε ρόλο, είτε χρησιμοποιούσαν ένα παράδειγμα, μια αυθεντική ιδέα 

με έμπνευση έτσι που τα παιδιά όχι απλά να καταλάβουν αλλά να ενθουσιαστούν γι’ αυτό 

που θα εκτελούσαν.  

Για παράδειγμα, δυο φοιτήτριες παρουσίασαν το θέμα: «Νέο μέλος στην 

οικογένεια», γράφοντας δικό τους σενάριο το οποίο αναφερόταν σε μια οικογένεια 

σκαντζόχοιρων που επρόκειτο να αποκτούσαν δεύτερο σκαντζοχοιράκι. Μια από τις 

φοιτήτριες αναφέρει στο ημερολόγιο της: 

…Ξέρουμε πως τα παιδιά αγαπούν τα παραμύθια, γι’ αυτό κι εμείς σκεφτήκαμε να 

παρουσιάσουμε το μάθημά μας μέσω παραμυθιού. Αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε 

την αγωνία και πολλές φορές τη ζήλια, που νιώθει ένα παιδάκι για το νεογέννητο 

αδερφάκι με ένα ζώο. Ένας μικρός σκαντζόχοιρος ζηλεύει πολύ για το νεογέννητο 

αδερφάκι του.(Α σελ.245) 

Παρουσίασαν το σενάριο φορώντας «χάρτινα αγκάθια» και μπαίνοντας σε ρόλο,  

ενθουσίασαν τα παιδιά. Ο ευέλικτος χειρισμός των φοιτητριών φάνηκε όταν ένα από τα 

παιδιά της τάξης ανέφερε πως είχε νεογέννητο αδερφάκι όμως ποτέ δεν θα μοιραζόταν τα 

παιχνίδια του μ’ αυτό. 

  Οι φοιτήτριες αντί να απαριθμήσουν τους λόγους που δεν έπρεπε να σκέφτεται έτσι 

μπήκαν αμέσως σε ρόλο. Δηλαδή, η μια πήρε την ίδια θέση με το νήπιο 

λέγοντας στα παιδιά της τάξης: 

- Κι εγώ στο σκαντζοχοιράκι που γέννησε η μαμά μου και το έφερε στο 

σπίτι μου, δεν θα δώσω τίποτα, μα τίποτα από τα παιχνίδια μου. (φωτογρ.7). 

Η άλλη φοιτήτρια (φίλος σκαντζόχοιρος), της έθετε ερωτήσεις 

εμπλέκοντας έντεχνα όλα τα παιδιά στη συζήτηση. Στο τέλος τα παιδιά 

Φωτ. 18 – 

Σκαντζόχοιρος 
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προσπαθούσαν να πείσουν τον  σκαντζόχοιρο πως είναι πολύ σημαντικό να έχει κάποιος 

αδερφάκι.  

Παρόλο που οι φοιτήτριες δεν είχαν αρκετή εμπειρία η οποία θα τους οδηγούσε σε 

μεγαλύτερη άνεση χειρισμού τέτοιων καταστάσεων, εντούτοις ενήργησαν ιδιαίτερα 

ευέλικτα προσαρμόζοντας μια νέα δραστηριότητα στα ενδιαφέροντα των παιδιών.  

Παρόμοια ευελιξία δεν παρατηρήθηκε σε μια από τις συνεργατικές διδασκαλίες. 

Δυο φοιτήτριες παρόλο που στο διδακτικό τους σχεδιασμό υπήρχαν πολλές και 

διαφορετικές ιδέες για τη προσέγγιση του θέματός τους, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 

δεν μπορούσαν να μεταφέρουν σε πράξη με ευκολία τις ιδέες τους. Στο αναστοχαστικό της 

ημερολόγιο γράφει χαρακτηριστικά η Στέλλα: 

Χαρήκαμε το μάθημα όμως όταν τα παιδιά ήθελαν όλα να συμμετέχουν σε όλες τις 

δραστηριότητες κάπου τα χάναμε. Νομίζω πως δεν το χειριστήκαμε και τόσο καλά 

γιατί προσπαθήσαμε να ικανοποιήσουμε όλα τα παιδιά και αυτό μας έκανε να 

ξεπεράσουμε το χρόνο μας και τα παιδιά να κουραστούν (Α σελ.278) 

Τα πιο πάνω σχόλια της Στέλλας αποτέλεσαν την αφορμή για να συζητηθούν αργότερα 

στην αίθουσα διδασκαλίας του πανεπιστημίου, οι προϋποθέσεις συμμετοχής των παιδιών 

στις διάφορες δραστηριότητες. Αναμφίβολα στόχος είναι πάντα η συμμετοχή των παιδιών 

αλλά πώς επιτυγχάνεται αυτό και τι θα έπρεπε να προσέξουν σε ανάλογες περιπτώσεις. 

 Οι φοιτητές που συμμετείχαν στο μάθημα «Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής» 

παρακολουθούσαν τα μαθήματα των συμφοιτητών τους στην τάξη του νηπιαγωγείου και 

αξιολογούσαν ατομικά, τις διδασκαλίες με βάση τους δείκτες/ρουμπρίκες αξιολόγησης 

(πίνακας 3.4). Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός πως οι αξιολογήσεις τους ταυτίζονταν 

στον εντοπισμό των χαρακτηριστικών της δημιουργικής διδασκαλίας, σ’ ότι αφορούσε την 

πρωτοτυπία, την ευελιξία και το χιούμορ. Αυτές τους οι καταγραφές καθώς και η εμπειρία 
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τους από αυτές τις διδασκαλίες αποτυπώθηκαν στα αναστοχαστικά τους ημερολόγια. Ο 

τρόπος αντίδρασης τους σε διάφορες καταστάσεις συζητήθηκαν στην αίθουσα διδασκαλίας 

του πανεπιστημίου με βάση τους αναστοχασμούς τους.  

4.6.1.5 Χιούμορ 

Στις συνδιδασκαλίες τους οι φοιτητές χρησιμοποίησαν το χιούμορ είτε για να χαλαρώσουν 

τα παιδιά, όταν τα έβλεπαν να κουράζονται, είτε για να δημιουργήσουν μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον στο μάθημά τους. Αναμφίβολα, υπήρχαν φοιτητές που είχαν έμφυτη αυτή την 

ικανότητα και έβγαινε αβίαστα αυτό το χαρακτηριστικό στις δραστηριότητες, αλλά και 

στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Χαρακτηριστικά γράφει στο ημερολόγιο της η Μαρίνα:  

Μελέτησα για το θέμα μου αρκετά, τι θα κάνω και μετά πώς θα το παρουσιάσω με τη 

συμφοιτήτρια μου στα παιδιά. Αυτό που δεν με απασχόλησε ιδιαίτερα ήταν η χρήση 

του χιούμορ στο μάθημά μου. Πάντα καταφέρνω να κάνω τα παιδιά να γελούν χωρίς 

να χρειάζομαι προετοιμασία (Α σελ.273). 

Η πλειοψηφία των φοιτητών προσπάθησε να δημιουργήσει χιούμορ στις δραστηριότητες 

και γενικά στο μάθημά τους. Αυτό το επιτύγχαναν είτε γράφοντας διαλόγους ή σύντομα 

σενάρια με χιουμοριστική διάθεση, είτε ακολουθώντας κάποιες τεχνικές για να  

προκαλέσουν το γέλιο στην τάξη του νηπιαγωγείου. 

Για παράδειγμα η Ιωάννα και η Μαρίνα στο μάθημα τους χρησιμοποίησαν την 

τεχνική της ανατροπής για να προκαλέσουν το χιούμορ. Παρουσίασαν μια γαντόκουκλα, 

την Eξυπνούλα, η οποία καθ’ όλη την διάρκεια του μαθήματος διέκοπτε γιατί είχε συνεχώς 

απορίες. Σίγουρα δεν ήταν καθόλου εξυπνούλα, κάτι που προκαλούσε συνεχώς τα γέλια 

των παιδιών. Αυτή η αντίθεση ονόματος και χαρακτηριστικών απ’ ότι θα περίμενε κάποιος, 

προκαλούσε το γέλιο. Οι φοιτήτριες αξιοποίησαν τη γαντόκουκλα για αξιολόγηση του 
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μαθήματος τους, γιατί έκανε συνεχώς λάθη και έπρεπε να της εξηγούν τα παιδιά. Τα παιδιά 

χάρηκαν ιδιαίτερα το μάθημα και ζήτησαν να παραμείνει η Εξυπνούλα στην τάξη τους.  

Το χιούμορ χρησιμοποιήθηκε για χαλάρωση και συγκέντρωση των παιδιών μετά 

από το διάλειμμα. Συγκεκριμένα, δυο φοιτήτριες ετοιμάζονταν για το μάθημά τους ενώ τα 

παιδιά ξαναμμένα από το διάλειμμα, εξακολουθούσαν να συζητούν για το παιχνίδι στην 

αυλή. Κάποια λογομαχούσαν για το ποιος κάθισε πρώτος και ποιος δεύτερος στις 

καρεκλίτσες και γενικά υπήρχε αναστάτωση στην τάξη. Η μια φοιτήτρια άρχισε να 

προσποιείται πως φταρνιζόταν. Κάθισε σε μια καρεκλίτσα μπροστά στα παιδιά και 

επαναλάμβανε το φτάρνισμα αυξάνοντας κάθε φορά την ένταση. Σε μερικά λεπτά 

επικράτησε ησυχία στην τάξη ενώ κάποια παιδιά γελούσαν. «Να σας πω, τώρα μ’ αυτό που 

έχω πάθει θυμήθηκα τι έγινε στη ζούγκλα, ακούστε τι έγινε….»  Το διδακτικό γεγονός 

κατέγραψε και η φοιτήτρια στο ημερολόγιό της.  

Όταν είδα τα παιδιά τόσο ανήσυχα σκεφτόμουν τι μπορούσα να κάνω για να τα 

ηρεμήσω. Αρχικά είπαμε με τη συμφοιτήτριά μου να παίξουμε το παιχνίδι 

«καθρέφτης», τα παιδιά θα επαναλαμβάναν αυτό που θα κάναμε. Τότε μου ήρθε η 

ιδέα για το φτάρνισμα και το σύντομο παραμύθι «το μεγάλο φτάρνισμα». Άρχισα να 

φταρνίζομαι και στη συνέχεια παρότρυνα τα παιδιά να επαναλαμβάνουν το 

φτάρνισμα, όταν το άκουγαν στο παραμύθι. Η ένταση και η κούραση εξαφανίστηκε 

και τα παιδιά χαρούμενα ήταν έτοιμα για το μάθημα. Ένιωσα μεγάλη ικανοποίηση 

που κατάφερα να τα ηρεμήσω και να τα κάνω να χαρούν (Α σελ. 298). 

Η ικανότητα ένταξης του χιούμορ στη διδασκαλία απασχόλησε ιδιαίτερα τους φοιτητές, 

τόσο στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα διδασκαλίας του 

πανεπιστημίου, όσο και στα ημερολόγια αναστοχασμού τους. Χαρακτηριστικά αναφέρει η 

Μαρία: 

…σκεφτόμουν μήπως «χάσω» τα παιδιά με το γέλιο που άρχισε στην τάξη γι’ αυτό 

και δεν συνέχισα(Α σελ.293). 

Στο ίδιο σκεπτικό κυμαινόταν και η σκέψη της Γεωργία όταν έγραφε:  
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…σ’ ότι αφορά το χιούμορ υπήρχαν περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος που 

με τις κουβέντες των παιδιών ή τις απορίες τους, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω το 

χιούμορ. Δεν τόλμησα όμως να το κάνω γιατί φοβόμουν μήπως μου ξεφύγει η 

κατάσταση και δεν μπορούσα να ελέγξω τα παιδιά.  

Το να εντάξει ένας εκπαιδευτικός το χιούμορ στα μαθήματά του δεν είναι και τόσο εύκολο 

ιδιαίτερα αν δεν είναι στο στυλ του και ακόμη δυσκολότερο αν δεν έχει καθόλου εμπειρία. 

Είναι σημαντικό το γεγονός πως αρκετοί φοιτητές εντόπιζαν σημεία στο μάθημά τους τα 

οποία μπορούσαν να προσεγγίζουν με χιούμορ. Ο φόβος όμως μήπως με αυτό θα 

προκαλούσαν αναστάτωση στην τάξη απέτρεπε την εισαγωγή του κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας. 

Στο τέλος του μαθήματος «Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής» και της δράσης 

που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκειά του, ακολούθησε η αξιολόγηση αλλά 

ταυτόχρονα και η διερεύνηση θεμάτων που αναδύονταν απ’ αυτήν. Η ερευνήτρια 

αντίκρυσε με ανοιχτή και υπεύθυνη στάση κριτικής και αξιολόγησης των δεδομένων της 

έρευνας. Τα εν λόγω δεδομένα προέκυψαν μέσα από διερεύνηση και ανάλυση, 

αναστοχαστικών ημερολογίων, συμμετοχικών παρατηρήσεων, συνεντεύξεων, διδακτικών 

σχεδιασμών και διδασκαλιών.  

Οι αρχικές αντιλήψεις των φοιτητών τροποποιήθηκαν σ’ ότι αφορά την οικοδόμηση 

δημιουργικής διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο διδακτικός σχεδιασμός και η 

διδασκαλία, μπορούν να προσεγγιστούν με διαδικασίες που να έχουν νόημα τόσο για τους 

υποψήφιους νηπιαγωγούς αλλά πολύ περισσότερο για τα ίδια τα παιδιά. 

Η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση βοήθησε τους φοιτητές να αντιληφθούν, έμπρακτα, 

τη σημασία της επιλογής και μελέτης, ενός θέματος που να εκφράζει τους ίδιους. Με αυτή 
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την ουσιαστική επιλογή τους  οι φοιτητές, μπόρεσαν στη συνέχεια να προσφέρουν στα 

παιδιά νέες εμπειρίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως βάση γνώσεων. 

Η διαφοροποίηση του τρόπου που οι φοιτητές αντίκριζαν τη δημιουργικότητα στην 

οικοδόμηση διδασκαλιών αποτυπώθηκε και στις ομαδικές τους διδασκαλίες. Αυτές 

πραγματοποιήθηκαν στο τέλος της νέας διδακτικής προσέγγισης. Τα αποτελέσματα από 

αυτές τις διδασκαλίες των φοιτητών ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Στους διδακτικούς 

τους σχεδιασμούς αλλά και στις διδασκαλίες υπήρχε δημιουργικότητα, πρωτοτυπία 

χιούμορ και μεγάλος ενθουσιασμός. Ο ένας φοιτητής ενθάρρυνε τον άλλον και υπήρξε 

ανάμεσα στις ομάδες μια «ευγενής άμυλα» για το ποια ομάδα θα παρουσίαζε 

δημιουργικότερο μάθημα. Μάθημα με χιούμορ, πρωτοτυπία και ευελιξία. 

Μετά απ’ αυτά τα αποτελέσματα ήταν εύλογο το ερώτημα αν θα συνέχιζαν να 

οικοδομούν τις διδασκαλίες τους με τον ίδιο τρόπο, ακολουθώντας την ίδια προσέγγιση 

και στην πρακτική τους άσκηση. Επίσης υπήρξε το ερώτημα αν τα θετικά αποτελέσματα 

που προέκυψαν μέσα από τη συνεργασία των φοιτητών, θα συνέχιζαν και σε ατομικό 

επίπεδο. 

Ως εκ τούτου η τελική αξιολόγηση της δράσης οδήγησε σε στοχασμό και έναν άλλο 

σχεδιασμό με τροποποιημένους στόχους για διερεύνηση του τρόπου οικοδόμησης των 

διδασκαλιών των φοιτητών σε ατομικό επίπεδο. Αυτό γιατί στη διδακτική πράξη 

μεταφέρονται οι προσωπικές πεποιθήσεις για το πώς μαθαίνουν τα παιδιά, η γνώση του 

αντικειμένου, αλλά και η δημιουργικότητα του κάθε φοιτητή ξεχωριστά.  

4.6.2 Ατομικές διδασκαλίες  

Γι’ αυτό το θέμα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από διδακτικούς σχεδιασμούς και 

διδασκαλίες των φοιτητών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της πρακτικής τους 
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άσκησης. Αυτή έγινε στο αμέσως επόμενο τετράμηνο, μετά τη νέα διδακτική προσέγγιση. 

Παρόλο που υπήρχαν δεδομένα από συνδιδασκαλίες και ομαδικές διδασκαλίες των 

φοιτητών, θεωρήθηκε σκόπιμο όπως παρουσιαστούν και δεδομένα από ατομικές 

διδασκαλίες των φοιτητών.  

Γι’ αυτό το λόγο συλλέγηκαν δεδομένα κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης 

των φοιτητών η οποία ακολούθησε στο επόμενο τετράμηνο. Ατομικές διδασκαλίες των 

φοιτητών παρακολούθησε και η ερευνήτρια. Στο τέλος της κάθε μιας γινόταν 

αναστοχασμός του φοιτητή και ανατροφοδότησή του από την ίδια. Η ερευνήτρια την ίδια 

μέρα κατέγραφε στο αναστοχαστικό της ημερολόγιο τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις της 

από τη διδασκαλίαα του κάθε φοιτητή. 

Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα από τα πιο πάνω δεδομένα μπορεί να αναφερθεί 

πως οι φοιτητές πραγματοποιήσαν δημιουργικές διδασκαλίες ακολουθώντας τα στάδια 

εικαστικής δημιουργίας. Διδασκαλίες εστιασμένες στο θέμα με πρωτότυπες 

δραστηριότητες, κάτι που υποδήλωνε γνωσιολογικό υπόβαθρο των φοιτητών για το θέμα. 

 Αναμφίβολα σε ένα διδακτικό σχεδιασμό οι δραστηριότητες δεν πρέπει να αφορούν 

διαδικασίες απλής μετάδοσης γνώσεων, αλλά πρέπει να εξασφαλίζουν την ενεργητική 

συμμετοχή των παιδιών. Οι περισσότεροι φοιτητές, επεδίωξαν και κατάφεραν να 

οργανώσουν δραστηριότητες επιτυγχάνοντας την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών μέσα 

από διαφορετικούς τρόπους, ακολουθώντας τις στρατηγικές εικαστικής δημιουργίας. Οι 

φοιτητές στα ημερολόγια αναστοχασμού τους ανέφεραν πως κατέληξαν σε δραστηριότητες 

μετά από προβληματισμό για το πλαίσιο στο οποίο θα τις εφάρμοζαν. Αυτό φαίνονταν και 

από τη συμμετοχή και τις αντιδράσεις των παιδιών κατά τη διάρκεια του μαθήματός τους 

σε τάξεις νηπιαγωγείων.  
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Με βάση λοιπόν τις ρουμπρίκες αξιολόγησης για οικοδόμηση δημιουργικής διδασκαλίας, 

έγινε η αξιολόγηση των ατομικών διδασκαλιών των φοιτητών σ’ ότι αφορά (α) τους 

διδακτικούς στόχους, (β) τη χρήση του εποπτικού υλικού, (γ) την πρωτοτυπία, (δ) την ευελιξία 

και (ε) το χιούμορ. Οι διδασκαλίες των φοιτητών ομαδοποιήθηκαν με βάση τα πιο πάνω 

κριτήρια, ανάλογα δηλαδή με το χαρακτηριστικό που εμφανιζόταν πιο έντονα σε κάθε 

διδασκαλία.  

4.6.2.1 Διδακτικοί στόχοι 

Οι διδακτικοί στόχοι αποτελούν τον άξονα κάθε διδακτικού σχεδιασμού στον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί στηρίζουν τη διδασκαλία τους. Συνοψίζοντας τα δεδομένα πριν την 

εφαρμογή της νέας διδακτικής προσέγγισης, παρατηρήθηκε πως οι φοιτητές προσπαθούσαν 

να αντιστοιχούν στόχους σε δραστηριότητες που πίστευαν πως ταίριαζαν με το θέμα τους. 

Οι στόχοι δηλαδή ακολουθούσαν τις δραστηριότητες και αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι 

διδασκαλίες να μην έχουν συνοχή και να μην λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο στο οποίο θα 

πραγματοποιούνταν. 

 Ωστόσο, μετά την εφαρμογή της νέας διδακτικής προσέγγισης με βάση τα στάδια 

εικαστικής δημιουργίας παρατηρήθηκε μεγάλη αλλαγή την ορθή επιλογή και διατύπωση 

διδακτικών στόχων. Σ’ αυτό, σύμφωνα με δηλώσεις των ίδιων των φοιτητών, συνέβαλε το 

γνωσιολογικό υπόβαθρο που αποκτούσαν για το θέμα αλλά πολύ περισσότερο η 

οριοθέτηση του. 

Πρώτο παράδειγμα:  

Η Μαρία επεξεργάστηκε ένα μάθημα συναισθηματικής ενδυνάμωσης έχοντας ως θέμα το 

συναίσθημα του φόβου. Έλαβε υπόψη για το σχεδιασμό του μαθήματός της το πλαίσιο της 

τάξης και τα βιώματα των παιδιών. Όπως η ίδια ανέφερε:  
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«πολλά παιδιά δεν μπορούν να εκφραστούν πολύ καλά στην ελληνική γλώσσα όμως 

αντιλαμβάνονται όλες τις οδηγίες και τους αρέσουν τα ομαδικά παιχνίδια». Ένας 

λοιπόν από τους στόχους της ήταν:  

- τα παιδιά να εκφράσουν το συναίσθημα του φόβου με διάφορους τρόπους  

Μ’ αυτό το στόχο η φοιτήτρια έδωσε την ευκαιρία στα νήπια να εκφραστούν προφορικά, 

αναπτύσσοντας τον προφορικό τους λόγο, να εκφραστούν μέσω ζωγραφικής, κολλητικής, 

δραματοποίησης, κ.ά.. Ακολουθούν δυο δραστηριότητες όπως τις περιγράφει η εν λόγω 

φοιτήτρια. 

Πρώτη Δραστηριότητα: Σύντομη αφήγηση 

Θα αφηγηθώ ένα σύντομο παραμύθι στο οποίο ένα παιδάκι περιγράφει τα όνειρα που 

βλέπει τα βράδια και το κάνουν να φοβάται.   

Δεύτερη Δραστηριότητα: 

Αφού απλώσω στο πάτωμα δυο παπλώματα, θα βάλω να 

ακούγεται με απαλή μουσική, ένα γνωστό νανούρισμα. 

Στην συνέχεια θα καλέσω τα παιδάκια να ξαπλώσουν 

και να κλείσουν τα μάτια προσποιούμενα ότι κοιμούνται 

και να σκεφτούν αν υπάρχει κάτι που τα κάνει να 

φοβούνται (φωτογρ. 8).  

 

Τρίτη δραστηριότητα 

Όταν «ξυπνήσουν» θα ζητήσω απ’ αυτά να καθίσουν και να παρουσιάσουν το φόβο τους. 

Μπορούν να τον περιγράψουν με λόγια στους συμμαθητές τους  αλλά μπορούν επίσης να τον 

ζωγραφίσουν ή να τον παρουσιάσουν με κολλάζ,  αφού θα έχω έτοιμα όλα τα υλικά (5/3/19). 

Φωτ. 19 - Ονειρεύομαι 
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Τα παιδιά ζωγράφισαν τους φόβους τους και τους παρουσίασαν 

στην ολομέλεια. (φωτογρ.9-12).  Στη συνέχεια, έσχισαν τα χαρτιά 

με αυτούς και τα έριξαν σε ένα χάρτινο κουτί. Αξιοσημείωτο είναι 

το γεγονός πως όταν η φοιτήτρια εισηγήθηκε να βάλουν το κουτί 

με τους φόβους για ανακύκλωση τα 

παιδάκια αρνήθηκαν φωνάζοντας 

κατηγορηματικά «όχι»! Κάποια απ’ αυτά δήλωσαν πως πρέπει να 

τους πάρουν τα σκουπίδια για να τους 

πάρουν μακριά και μ’ αυτή την άποψη 

συμφώνησαν όλα.  

Με την πιο πάνω δραστηριότητα η φοιτήτρια κατάφερε να 

διερευνήσει τις ιδέες των παιδιών και να 

τα οδηγήσει σε συνεργασία. 

Παρατηρήθηκε πως τα περισσότερα παιδιά εκφράζαν το φόβο 

τους με μεγαλύτερη ευκολία ζωγραφίζοντας τον παρά 

περιγράφοντας τον. 

Οι διδακτικοί στόχοι στην οικοδόμηση της διδασκαλίας είναι καθοριστικοί στην 

επιλογή δραστηριοτήτων, υλικών και αξιολόγησης κάθε μαθήματος. Αυτό το μέρος του 

σχεδιασμού προβλημάτιζε ιδιαίτερα τους φοιτητές, κάτι που αποτυπώθηκε και στα 

αναστοχαστικά τους ημερολόγια. Χαρακτηριστικά η Χριστίνα ανέφερε: 

Μπορώ να πω πως με φοβίζουν οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος, συνήθως παίρνω τα 

σχόλια πως δεν είναι πολύ σαφείς και όταν προσπαθώ να έχω σαφήνεια, καταλήγω 

να περιγράφω τη δραστηριότητα (Α σελ.279). 

Φωτ. 20 – Το τέρας 

πουυ φοβάμαι 
 

Φωτ. 21 – Το τέρας πουυ 

φοβάμαι 
 

Φωτ. 22 – Το τέρας 

πουυ φοβάμαι 
 

Φωτ. 23 – Το τέρας πουυ 

φοβάμαι 
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Αυτό που περιγράφει η Χριστίνα έκφραζε και μια μεγάλη ομάδα των φοιτητών. Η νέα 

διδακτική προσέγγιση με βάση τα στάδια εικαστικής δημιουργίας, είχε ως στόχο να 

οδηγήσει τους φοιτητές σε μια ολιστική αντίκριση της διδασκαλίας τους. Δηλαδή, όλα 

αποτελούν κρίκους της ίδιας αλυσίδας. Χρειάζεται μελέτη και οριοθέτηση του θέματος, 

ανταπόκριση των στόχων στο διδακτικό αντικείμενο, μελέτη του πλαισίου που θα γίνει η 

εφαρμογή, των μέσων και υλικών κ.ά. 

 Ο Πέτρος για τη νέα προσέγγιση έγραψε: 

Η εφαρμογή των σταδίων εικαστικής δημιουργίας με βοήθησαν και στους στόχους 

των μαθημάτων μου. Συνειδητοποίησα πως σ’ αυτούς στηρίζεται η επιτυχία του 

μαθήματος μου. Η οριοθέτηση του θέματος που επρόκειτο να διδάξω, μου έβαλλε ένα 

πλαίσιο για να είναι στο θέμα μου οι ειδικοί στόχοι. Ύστερα θεωρώ πως εύκολα 

μπορώ να βρω τις ανάλογες δραστηριότητες (Α σελ.153). 

Δεύτερο παράδειγμα:  

Η Μαρτίνα καταγράφει τις επιδιώξεις της στη θεματική ενότητα Διαφορετικότητα σε 

μάθημα Γλωσσικής Αγωγής. Από τις επιδιώξεις που έθεσε προέκυψαν και οι στόχοι του 

μαθήματός της. 

Μάθημα: Γλωσσική Αγωγή (30/3/18) 

Θέμα: Επεξεργασία παραμυθιού  «Το γάντι» (Ουκρανικό Παραδοσιακό Παραμύθι) 

 

Επιδιώξεις: Ο λόγος που επέλεξα να παρουσιάσω το συγκεκριμένο παραμύθι 

βασίζεται κυρίως στο θέμα που ασχολούμαστε αυτή τη περίοδο στο νηπιαγωγείο την 

"Διαφορετικότητα". Μέσα από την παρουσίαση παραδοσιακών παραμυθιών μιας 

άλλης χώρας, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με άλλες κουλτούρες και έθιμα. Το 

συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος βασίζεται πάνω στο άξονα Ομιλίας του Αναλυτικού 

Προγράμματος και πιο συγκεκριμένα στην ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας. 

Επέλεξα να αναπτύξω το συγκεκριμένο παραμύθι χρησιμοποιώντας κάποιες τεχνικές 

του Δράματος όπως η σκιαγράφηση των ηρώων του παραμυθιού, κατανομή ρόλων 



 

274 

 

και δραματοποίηση του παραμυθιού. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά όχι μόνο θα 

αναπτύξουν τις δεξιότητες ομιλίας τους αλλά και τη δημιουργικότητα τους.   

Διδακτικοί Στόχοι: 

Τα παιδιά: 

• Να παρουσιάζουν τους ήρωες του παραμυθιού αξιοποιώντας διαφορετικούς τρόπους 

και υλικά διαπραγματευόμενα με τους άλλους. 

• Να λαμβάνουν μέρος σε ομαδικό δραματικό παιχνίδι δημιουργώντας δικά τους 

σενάρια 

Οι στόχοι της φοιτήτριας παραπέμπουν σε ανοιχτές ομαδοσυνεργατικές μαθησιακές 

δραστηριότητες. Επίσης ο τρόπος διατύπωσης τους οδηγούν σε ευέλικτες δραστηριότητες 

στις οποίες μπορούν να λάβουν μέρος τα παιδιά ανάλογα με τον προσωπικό τους ρυθμό. 

4.6.2.2 Πρωτοτυπία στις διδασκαλίες 

Οι φοιτητές στις ατομικές τους διδασκαλίες πραγματοποίησαν πρωτότυπες 

δραστηριότητες. Η πρωτοτυπία εντοπιζόταν τόσο στην επιλογή και εφαρμογή των 

δραστηριοτήτων όσο και στη χρήση του εποπτικού υλικού.  

 Αρκετοί φοιτητές στις ατομικές τους διδασκαλίες επέλεξαν να ασχοληθούν με το 

θεματικό άξονα «Ταυτότητες». Ήταν ένας άξονας που μελετήθηκε αρκετά στα πλαίσια του 

μαθήματος «Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής». Οι φοιτητές είχαν πλούσιο 

γνωσιολογικό υπόβαθρο και αυτό τους παρείχε περισσότερη άνεση. Γι’ αυτό το θέμα η 

Ιωάννα ανέφερε στο ημερολόγιο της: 

Μου άρεσε πάρα πολύ ο θεματικός άξονας ταυτότητες και οι δραστηριότητες που 

κάναμε με τους συμφοιτητές μου στο πανεπιστήμιο. Έχω δει τη δική μου ταυτότητα 

μέσα από άλλο φακό και αποφάσισα να επεξεργαστώ αυτό το θέμα και στο 

νηπιαγωγείο σε άλλο θέμα (Α σελ.303).  
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες δραστηριότητες από μαθήματα που 

πραγματοποίησαν οι φοιτητές σε ατομικές τους διδασκαλίες προσπαθώντας να 

προσεγγίσουν τα θέματά τους με πρωτότυπους τρόπους.  

Πρώτο παράδειγμα: 

Η Χαρά σε μάθημα Εικαστικής Αγωγής επεξεργάστηκε το θέμα: «αγριολούλουδα». Οι 

διδακτικοί της στόχοι γι’ αυτό το θέμα ήταν: 

Τα παιδιά: 

- να δημιουργούν δικές τους ιστορίες με βάση ένα έργο τέχνης 

- να εκφράζονται με διάφορους τρόπους (π.χ. προφορική έκφραση, ζωγραφική, κολάζ) 

- να ζωντανεύουν ένα εικαστικό έργο συνεργαζόμενα με τους συμμαθητές τους 

 

Για να επεξεργαστεί αυτό το θέμα επέλεξε τον 

πίνακα του Κλώντ Μονέ «το λιβάδι με τις 

παπαρούνες».   

Η φοιτήτρια παρότρυνε 

τα παιδιά να μιλήσουν 

για τον πίνακα, να τον 

περιγράψουν, να μιλήσουν για τα λουλούδια που βρίσκονταν 

σ’ αυτόν, να φανταστούν πως βρίσκονταν μέσα σ’ αυτόν.  

Ζήτησε από τα παιδιά να αν αφέρουν τους ήχους που 

άκουγαν και τι γενικά ένιωθαν. Ακολούθως τα παιδιά σε 

ομάδες, δημιούργησαν σενάρια τα οποία με συνεργασία και 

αλληλεπίδραση τα ζωντάνεψαν (10/4/19).  

Φωτ. 24 – Το λιβάδι με τις παπαρούνες 
 

Φωτ. 25, 26 – Είμαι στο λιβάδι με 

τις παπαρούνες 
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 Το μάθημα έκλεισε με τα παιδιά δημιουργούν όπως ήθελαν 

(ζωγραφική, κολάζ, τύπωμα), 

ένα δικό τους λιβάδι με 

παπαρούνες και το 

παρουσίασαν στην ολομέλεια 

της τάξης.  

Δεύτερο παράδειγμα: 

Η Στέλλα σε μάθημα Γλωσσικής Αγωγής επεξεργάστηκε το παραμύθι «Ο βάτραχος και ο 

ξένος». Η πρωτοτυπία σ’ αυτό το μάθημα βρισκόταν στον τρόπο που επέλεξε να 

παρουσιάσει το παραμύθι. Κατά τη διάρκεια της αφήγησης τα παιδιά είχαν ρόλο και λόγο, 

χωρίς όμως να χαθεί η πλοκή του παραμυθιού.  Η φοιτήτρια περιγράφει στο διδακτικό της 

σχεδιασμό. 

Επιδιώξεις:  

Μετά από μελέτη και οριοθέτηση του θέματος μου, αποφάσισα να διδάξω το παραμύθι 

«ο βάτραχος και ο ξένος» το οποίο συνδέεται με την διαφορετικότητα και τον 

ρατσισμό. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός βασίζεται πάνω στην ενότητα Ταυτότητες. 

Επέλεξα να αναπτύξω το συγκεκριμένο παραμύθι με δραστηριότητες που κεντρίζουν 

το ενδιαφέρον των παιδιών. Σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω φωτογραφικές μηχανές τις 

οποίες κατασκευάσαμε σε μάθημα εικαστικών, αλλά και τεχνικές θεατρικού 

παιχνιδιού. 

 

 

 

 

 

Φωτ. 28 - Μαζεύω παπαρούνες για 

τη μαμά μου 

 
 

Φωτ. 27 - Εγώ κρύφτηκα μέσα στις 

παπαρούνες 
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1η Δραστηριότητα: Βάτραχοι πράκτορες 

Πριν ξεκινήσω το μάθημα τοποθετώ κάτω από την καρεκλίτσα κάθε παιδιού μια 

χάρτινη φωτογραφική και ένα μενταγιόν στο οποίο απεικονίζεται ένας βάτραχος. Ενώ 

φτάνω σε ένα σημείο της αφήγησης θα σταματήσω και θα ζητήσω από τα παιδιά να 

φορέσουν το μενταγιόν έτσι ώστε όλοι να μεταφορτωθούμε σε βατραχάκια. Θα πάρουν 

και τη φωτογραφική τους για να φωτογραφίσουν το ποντικάκι το οποίο είναι κάτω 

από το δέντρο. Θα χρησιμοποιήσω την μουσική του ροζ πάνθηρα και τα παιδιά θα 

κινούνται στο χώρο φωτογραφίζοντας τις διάφορες κινήσεις του. Όταν τελειώσει η 

μουσική τα παιδιά κάθονται πίσω στις καρεκλίτσες τους και περιγράφουν τι έκανε το 

ποντικάκι στο δάσος τους. 

2η Δραστηριότητα: «Πράκτορα κατάγραψε στο χαρτί!»   

Τοποθετώ στο πάτωμα χαρτί μέτρου και τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν με 

χρωματιστά τις εικόνες τις οποίες τράβηξαν με την φωτογραφική τους. Στην συνέχεια 

περιγράφουν την μυστική αποστολή την οποία είχαν αναλάβει περιγράφοντας το τι 

είχαν ζωγραφίσει. Ακολουθεί η συνέχεια του παραμυθιού (21/3/19).   

Το μάθημα κύλησε πολύ ευχάριστα και πολύ δημιουργικά. Οι δραστηριότητες βασίστηκαν 

στα ενδιαφέροντα των παιδιών κάτι που έδωσε κίνητρο για συμμετοχή εξάπτοντας την 

περιέργεια τους. Μετατράπηκαν σε ήρωες του παραμυθιού και αυτό τα ενθουσίασε 

δίνοντας ταυτόχρονα νόημα στα όσα εξελίσσονταν μέσα από θεατρικό παιχνίδι. 

Τρίτο παράδειγμα: 

Μια πρωτότυπη προσέγγιση της διδασκαλίας ήταν και της Ελένης, που με αφορμή το 

παραμύθι «Βόλτα με τη μαμά» της Κ. Τζαβάρα, πραγματοποίησε επτά διδασκαλίες σε 

διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Η Ελένη συνοδευόταν πάντα στην τάξη με ένα λούτρινο 

δράκο τον Μπαμπουλίνο. Η ίδια γράφει στο ημερολόγιο αναστοχασμού της: 
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Ο Μπαμπουλίνος είναι ένας ξεχωριστός δράκος που πηγαίνει καθημερινά στη τάξη 

μαζί μου και συμμετέχει στο μάθημα με τα παιδιά. Είναι παιχνιδιάρης, έξυπνος, 

ξεχασιάρης αλλά και ένας δράκος που βάζει πολλές παγίδες στα μαθήματα. Τα 

παιδάκια τον λατρεύουν και τον περιμένουν! 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται δυο δραστηριότητες από το εισαγωγικό της μάθημα. 

1η Δραστηριότητα: 

Αφόρμηση/Πρόκληση ενδιαφέροντος/Προσανατολισμός: 

Ο δράκος Μπαμπουλίνος μπαίνει στην τάξη κρατώντας ένα παραμύθι, το κρατάει 

ανάποδα και το επιδεικνύει στα παιδιά: «Δέστε τι σας έχω φέρει! Το έχω διαλέξει για 

σας, είναι υπέροχο!» Γίνεται μια συζήτηση με τα παιδιά και τον Μπαμπουλίνο και 

τότε εγώ βάζω μουσική και αποκαλύπτω στα παιδιά τον τίτλο του παραμυθιού. 

Προκαλώ τα παιδιά με βάση τον τίτλο, να μαντέψουν ποιες βόλτες θα γίνονται με τη 

μαμά.  Αφού γίνεται μια σύντομη συζήτηση τους αναφέρω πως έχει δίκαιο ο φίλος μας 

ο δράκος. Είναι ένα υπέροχο βιβλίο που κάθε του σελίδα θα είναι και μια εξερεύνησή 

για μας, θα μας κρατά συντροφιά πολλές μέρες. 

2η Δραστηριότητα: «Άνοιξε βιβλίο άνοιξε» 

Αρχίζω την αφήγηση και για να τους κρατήσω το ενδιαφέρον κάνω το 

εξής. Για να δουν την εικόνα του βιβλίου πρέπει να λένε, μαζί και ο 

Μπαμπουλίνος, «1-2-3 βιβλίο άνοιξε», τρεις φορές. Τότε τους δείχνω 

την εικόνα στο βιβλίο και ταυτόχρονα στον δια δραστικό πίνακα για να 

την βλέπουν όλα τα παιδιά και θα γίνεται περιγραφή της (3/4/19). 

 
Φωτ. 29 – Βόλτα με 

τη μαμά 
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Οι πιο πάνω εισαγωγικές δραστηριότητες της φοιτήτριας προκάλεσαν το ενδιαφέρον των 

παιδιών. Η εμπλοκή του πάνινου δράκου στη διδασκαλία ενθουσίασε τα παιδιά. Από το 

πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό είχαν καρφωμένα τα μάτια στη φοιτήτρια και συμμετείχαν 

με ενθουσιασμό σ’ όλες τις δραστηριότητες. Το μαγικό στοιχείο ήταν διάχυτο στην τάξη 

και υπήρχε αγωνία για το τι θα ακολουθούσε, εξάλλου ο παιγνιώδης τρόπος προσέγγισης 

δεν άφηνε κανένα παιδάκι να «ξεφύγει». 

Τέταρτο παράδειγμα: 

Η Μαρτίνα στην ατομική της διδασκαλία σε μάθημα Γλωσσικής Ανάπτυξης, επέλεξε να 

επεξεργαστεί το παραμύθι «Οχ χταπόδι λάθος πόδι». Με βάση το παραμύθι 

πραγματοποίησε πρωτότυπες δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης. Μια απ’ αυτές 

παρουσιάζεται στη συνέχεια όπως την περιγράφει η φοιτήτρια στο διδακτικό της 

σχεδιασμό. 

Δραστηριότητα: Μάντεψε τον τίτλο 

Θα αφηγηθώ το παραμύθι χωρίς να δώσω τίτλο και θα ζητήσω από τα παιδιά να δώσουν 

δικούς τους τίτλους. Μετά από συζήτηση θα παρουσιάσω τον 

τίτλο στα παιδιά μαζί με ένα πρόβλημα. «Μου έχουν δώσει 

γραμμένο τον τίτλο τέσσερις φορές αλλά σε καθένα υπάρχουν 

λάθη, χρειάζομαι τη βοήθεια σας. Θα με βοηθήσετε να τους 

διορθώσουμε;»  

Θα τοποθετώ στον πίνακα σε 

χαρτί A3 τον τίτλο του 

παραμυθιού με λέξεις που έχουν λάθος γράμματα, 

π.χ. Ος χταπόδι λάθος πόδι. 

Στο κέντρο της τάξης θα τοποθετήσω το χταπόδι, 

που στα πόδια του θα κουβαλά κοχύλια με 

διάφορες φωνούλες. Ένα παιδί κάθε φορά θα εντοπίζει τα λάθη στην καρτέλα και θα 

τα διορθώνει τοποθετώντας το σωστό φώνημα το οποίο θα κρατά το χταπόδι (4/4/19). 

Φωτ. 30 - Το χταπόδι με τα 

φωνήματα 
 

Φωτ. 31 – Βρες το φώνημα 
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Τέταρτο παράδειγμα: 

Με βάση τις ρουμπρίκες παρατήρησης, η Γεωργία πραγματοποίησε μια πολύ πρωτότυπη 

διδασκαλία. Είχε το δικό της στυλ και δεν επανέλαβε δραστηριότητες που παρουσιάσαμε 

στην τάξη. Προετοίμασε ασυνήθιστες δραστηριότητες οι οποίες παρέσυραν τα παιδιά σε 

ένα δημιουργικό παιχνίδι γνώσης. Η φοιτήτρια με αφορμή τα σχήματα που υπήρχαν σε ένα 

σεντόνι πραγματοποίησε μάθημα εικαστικών με θέμα το σουρεαλισμό.   

Δραστηριότητα: Δέστε το σεντόνι μου! 

Αφόρμηση/Πρόκληση ενδιαφέροντος/Προσανατολισμός 

Θα πάρω στην τάξη ένα κουτί και θα προβληματίσω τα παιδιά για 

το περιεχόμενό του. Αφού ακούσω τις απόψεις τους θα το ανοίξω 

και θα βγάλω από μέσα ένα σεντόνι. Τα σχήματα που υπάρχουν σ’ 

αυτό είναι παρμένα από τον πίνακα του Χουάν Μιρό «Το θαλάσσιο 

τσίρκο».  Το απλώνω για να βλέπουν όλα τα παιδιά και τους λέω 

πως είναι το αγαπημένο μου σεντόνι.  

Δραστηριότητα: Δημιουργώ μια ιστορία! 

Παροτρύνω τα παιδάκια να περιγράψουν το σεντόνι και να δημιουργήσουν μια 

ιστορία γι’ αυτό. Μετά τους αναφέρω πως σ’ αυτό παρουσιάζεται ένα τσίρκο. 

Μπορείτε να δείτε τι γίνεται σ’ αυτό το τσίρκο;(7/3/19). 

Το μάθημα αυτό ήταν πολύ ζωντανό και με αξιολάτρευτές προσεγγίσεις και παρατηρήσεις  

των νηπίων. Υπήρχαν για παράδειγμα δηλώσεις και συζητήσεις μεταξύ των παιδιών όπως: 

«κύρια αυτό δεν είναι τσίρκο», «σωστά, πού είναι ο γελωτοποιός και ο παλιάτσος;» «έχει και 

ένα φίδι, στο τσίρκο δεν έχει φίδια». 

 

 

Φωτ. 32 – Το θαλάσσιο 

τσίρκο 
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Πέμπτο παράδειγμα: 

Η Χαρά δημιούργησε μαζί με τα παιδιά πολλές και διαφορετικές ιστορίες με τις εικόνες του 

παραμυθιού «Διαγωνισμός για το μεγαλύτερο λαχανικό». Περιγράφει στο διδακτικό της 

σχεδιασμό: 

Αφόρμηση/Πρόκληση ενδιαφέροντος/Προσανατολισμός 

Μπαίνω στην τάξη και  αφηγούμαι στα παιδιά το εξής σενάριο: Χθες το απόγευμα ενώ 

κρατούσα τις εικόνες του παραμυθιού μας και τα λόγια τυπωμένα σ’ ένα χαρτί, ξέρετε  

τι έχω πάθει; Μου έπεσαν στην αυλή που μόλις σφουγγάρισε η μαμά μου. 

Το αποτέλεσμα; Χάθηκαν τα λόγια από το κείμενο και 

μπερδεύτηκαν οι εικόνες. να χάσει τα λόγια και να 

μπερδευτούν οι εικόνες. Στην αρχή στεναχωρήθηκα πολύ, 

όμως σκέφτηκα πως μπορούμε να δημιουργήσουμε με τις 

εικόνες που έχω πολλές δικές μας ιστορίες. Τι λέτε μπορούμε; 

 

Τα παιδιά σ’ αυτό το μάθημα 

δημιούργησαν τέσσερα παραμύθια 

σε αντίστοιχες ομάδες. Η φοιτήτρια πολύ έντεχνα γύριζε και 

ενίσχυε την κάθε ομάδα. Στο τέλος η κάθε ομάδα παρουσίασε το 

παραμύθι  της στην τάξη. Μετά το διάλειμμα, τα παιδιά της κάθε 

ομάδας ανέλαβαν την εικονογράφηση του παραμυθιού τους.  

Η Χαρά έγραψε στο αναστοχαστικό της ημερολόγιο γι’ αυτή τη δραστηριότητα με 

τα παιδιά: 

«Τα παιδάκια ενθουσιάστηκαν όταν είδαν τυπωμένα τα παραμύθια τους. Έβρισκαν το 

όνομά τους κάτω από τους συγγραφείς ή τους εικονογράφους και καμάρωναν, πολύ 

περισσότερο όταν τα διαβάζαμε στην ολομέλεια» (Α σελ. 303). 

 

Φωτ. 33 - Τα παραμύθια μας στη 

βιβλιοθήκη 
 

Φωτ. 34 - Τα παραμύθια 

μας τυπωμένα. 
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Έκτο παράδειγμα: 

Η Κατερίνα πραγματοποίησε ένα πολύ δημιουργικό και πρωτότυπο 

μάθημα. Με αφορμή το παραμύθι «Μάικ ο φασολάκης» εισήγαγε 

τα παιδιά στο κόσμο της γραφής με δραστηριότητες που είχαν 

νόημα για τα ίδια. Ακολουθεί απόσπασμα από το διδακτικό της 

σχεδιασμό για το εν λόγω μάθημα.  

 Δραστηριότητα: Αφήγηση και κίνηση 

Αφηγούμαι την ιστορία του Μάικ Φασολάκη στα παιδιά. Αυτά είναι ήδη χωρισμένα 

σε 3 ομάδες και με βάση την πλοκή του παραμυθιού σηκώνονται σε ομάδες (με το 

κτύπημα στο ντέφι) και κινούνται στο χώρο. Με τις κινήσεις τους αναπαριστάνουν τον 

τρόπο που περπατά ο Μάικ. Για παράδειγμα, ο Μάικ φασολάκης περπατούσε 

φοβισμένα, γρήγορα, αργά, σκέφτηκες κ.λ.π. 

Δραστηριότητα: Πώς μπορώ να βοηθήσω τον Μάικ; 

Γίνεται μια συζήτηση για το τι μας άρεσε από το παραμύθι και τι όχι, αλλά και  πώς 

θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε το Μάικ να επικοινωνήσει με την οικογένειά του.  Τα 

παιδιά λοιπόν θα πρέπει να αναφέρουν διάφορα μέσα επικοινωνίας που γνωρίζουν. 

Καταγράφω τις ιδέες τους  σε ένα μεγάλο χαρτόνι. Στο τέλος τους αναφέρω πως δεν 

θα έχουμε στη διάθεσή μας Η/Υ και το μόνο που γνωρίζουμε είναι η διεύθυνση του 

Μάικ. Τι μπορούμε να κάνουμε; 

Δραστηριότητα: Στέλνω γράμμα στους γονείς του Μάικ 

Τα παιδιά καθισμένα σε ομάδες προσπαθούν με όποιο τρόπο 

μπορούν να γράψουν ένα γράμμα προς του γονείς του Μάικ 

έτσι ώστε να το στείλουμε στη Λαχανοχώρα για να μην 

ανησυχούν. Στο τέλος τα γράμματα θα μπουν σε μεγάλο 

φάκελο, αφού βάλουμε τη διεύθυνση του Μάικ, για να τα 

δώσουμε στο λαχανοταχυδρόμο. Τα γράμματα διαβάζονται 

και στους υπόλοιπους μαθητές πριν  μπουν στο φάκελο 

(29/3/19). 
Φωτ. 36 - Γράμματα προς τους 

γονείς του Μάικ φασολάκι 
 

Φωτ. 35 - Μάικ ο 

φασολάκης 
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4.6.2.3 Ευελιξία στις διδασκαλίες  

Όλοι οι φοιτητές προσπάθησαν στις διδασκαλίες τους να πραγματοποιούν δραστηριότητες 

που ενδιέφεραν τα παιδιά της τάξης τους. Κάποιοι σ’ αυτές ήταν ιδιαίτερα ευέλικτοι και 

κάποιοι σε λιγότερο βαθμό. Παρατηρήθηκε πως οι περισσότεροι φοιτητές μπορούσαν να 

χειριστούν με ευελιξία διάφορες καταστάσεις που παρουσιάζονταν στην τάξη για να 

επαναφέρουν το ενδιαφέρον των παιδιών. Για παράδειγμα αν κάποια παιδιά έδειχναν 

κουρασμένα ή δεν παρακολουθούσαν, οι φοιτητές με ένα σύντομο παιχνίδι ή τραγούδι 

επαναφέραν τα παιδιά στα δρώμενα της τάξεις. Ίσως αυτές τις τεχνικές τις έβλεπαν να 

πραγματοποιούνται από τους μέντορες τους και τις επαναλάμβαναν σαν ρουτίνες. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται παραδείγματα ευέλικτων χειρισμών από μέρους των φοιτητών. 

Ο Πέτρος, για να επαναφέρει τα παιδιά και να αρχίσει το μάθημα πήρε τη 

γαντόκουκλα ηρωίδα της ιστορίας που θα ακολουθούσε, κάθισε στο πάτωμα και άρχισε να 

τραγουδά. Όλα τα παιδάκια έμειναν ακίνητα με καρφωμένο το βλέμμα σ’ αυτόν.  

Η Νάντια επίσης σε παρόμοια περίπτωση, κρύφτηκε πίσω από το κουκλοθέατρο και 

εμφανίζοντας μια φιγούρα έλεγε: Σας παρακαλώ λίγη ησυχία με πονάει το αυτί μου … Αυτό 

γινόταν και κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αν δηλαδή κάποιο παιδί μιλούσε σιγανά η 

φιγούρα επειδή είχε πρόβλημα με το αυτί της, παρακαλούσε να μιλά πιο δυνατά και το 

Φωτ. 37, 38 - Γράμματα προς τους γονείς του Μάικ φασολάκι 
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αντίθετο. Πολύ ευέλικτα χειριζόταν οποιαδήποτε κατάσταση δημιουργούταν κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας της με μια φιγούρα (Αε σελ. 53). 

Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις που αν και τα παιδιά φαινόντουσαν κουρασμένα, 

χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μάθημα  οι φοιτητές δυσκολεύονταν να προχωρήσουν σε 

επόμενη δραστηριότητα. Για παράδειγμα η Νικόλ σε μάθημα Κοινωνικής – Ηθικής Αγωγής 

επεξεργάστηκε το  παραμύθι «Το Δέντρο που Έδινε» του Σελ Σιλβερστάιν. Κατά τη 

διάρκεια της επεξεργασίας υπέβαλε τόσες πολλές ερωτήσεις στα παιδιά που στο τέλος δεν 

ανταποκρίνονταν. Κάποια γύριζαν πίσω, κάποια έπαιζαν με τα κορδόνια των παπουτσιών 

τους. Η φοιτήτρια παρόλο που φαινόταν πως αγχώθηκε από αυτή την κατάσταση  δεν 

σταμάτησε τη δραστηριότητα. Στο τέλος του μαθήματος στον αναστοχασμό της γι’ αυτό, 

εντόπισε το πρόβλημα αλλά ανέφερε πως σκεφτόταν αν έπρεπε να σταματήσει ή να 

προχωρήσει σε άλλη δραστηριότητα, την προβλημάτιζε η διάρκεια του μαθήματος και ο 

σχεδιασμός του (Αε σελ. 57). 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η έγνοια των φοιτητών να μην ξεφύγουν από 

τους στόχους και τις δραστηριότητές τους, σε συνδυασμό με την έλλειψη πείρας, τους 

κρατούσε περισσότερο συνεσταλμένους. Αυτό φάνηκε και στις αναφορές σε ημερολόγια 

αναστοχασμού τους, χαρακτηριστικά αναφέρει η Χριστίνα: 

Την ώρα του μαθήματός μου είχα διάφορες ιδέες για το πώς θα διαφοροποιούσα 

κάποιες δραστηριότητες. Όταν έβλεπα τα παιδιά να είναι κάπως συνεσταλμένα  

σκεφτόμουν να αλλάξω κάτι, όμως είχαν έγνοια μήπως δεν μου βγαίναν όπως ήθελα 

(Α σελ.220). 

Υπήρχαν όμως και αρκετές περιπτώσεις που φοιτητές χειρίστηκαν πολύ ευέλικτα και με 

πολλή σιγουριά παρόμοιες καταστάσεις. Για παράδειγμα η Μαρία στο μάθημά της «Το 

συναίσθημα του φόβου», τροποποίησε τη δραστηριότητα για μερικά παιδιά. Συγκεκριμένα, 
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σε μια δραστηριότητα τα παιδιά έπρεπε να ξαπλώσουν και να κλείσουν τα μάτια για να 

σκεφτούν τι είναι αυτό που τα φοβίζει. Δυο παιδάκια αρνήθηκαν να ξαπλώσουν γιατί δεν 

ήθελαν να κλείσουν τα μάτια. Η φοιτήτρια αμέσως ανέφερε σ’ όλα τα παιδιά, πως 

μπορούσαν να ξαπλώσουν χωρίς να κλείσουν τα μάτια. Παράλληλα όταν τα δυο παιδάκια 

ξάπλωσαν η φοιτήτρια πήγαινε κοντά σ’ αυτά και τα χάιδευε στην πλάτη. Σαν να τους έλεγε, 

είμαι εδώ μην ανησυχείτε.  

Σε άλλη δραστηριότητα τα παιδιά έπρεπε να σχίσουν το χαρτί στο οποίο 

ζωγράφησαν το φόβο τους. Ένα κοριτσάκι δεν ήθελε να σχίσει το φόβο της αλλά να τον 

ποδοπατήσει. Η Μαρία τότε της εισηγήθηκε να τον κόψουν με ψαλίδι, αυτό δέχτηκε. Με 

αυτή τη σκέψη της απέφυγε μια πιθανή αναστάτωση στην τάξη γιατί ίσως να μιμούνταν και 

άλλα παιδιά το ποδοπάτημα. 

4.6.2.4 Χιούμορ στις διδασκαλίες  

Μπορεί να αναφερθεί, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, πως στους διδακτικούς σχεδιασμούς 

και στις ατομικές διδασκαλίες των φοιτητών καταβλήθηκε προσπάθεια δόμησης των 

δραστηριοτήτων με χιουμοριστική προσέγγιση.  

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές ένταξαν το χιούμορ στο μάθημα τους, μπαίνοντας οι ίδιοι 

στο ρόλο ενός ήρωα της ιστορίας σκορπώντας γέλιο στα παιδιά. 

Αυτό το πετύχαιναν με την αμφίεση, τον τρόπο που περπατούσαν 

και μιλούσαν με αυτά.  Σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιήσαν 

μια φιγούρα, μια γαντόκουκλα ή ένα λούτρινο ζωάκι ως μασκότ της 

τάξης. Η μασκότ σε κάποιες περιπτώσεις ήταν ξεχασιάρα και σε 

κάποιες άλλες μπέρδευε γεγονότα και καταστάσεις προκαλώντας 

το γέλιο στα νήπια.  
Φωτ. 39 – Το κουνέλι 
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Πρώτο παράδειγμα:  

Η Νικόλ (φωτ.39), χωρίς ακριβό εποπτικό υλικό, με δυο αυτιά, μια ουρά και ένα ζευγάρι 

γυαλιά, κατάφερε να σκορπίσει το γέλιο στην τάξη της. Μπαίνοντας στην τάξη μιλούσε 

αντικαθιστώντας στις λέξεις το ς με θ, «Γεια θαθ τι κάνετε;  Είθτε καλά;»  Τα παιδάκια μόνο 

με την εισαγωγή ξεκαρδίστηκαν στα γέλια. Πολύ έντεχνα και ευέλικτα προχώρησε στις 

δραστηριότητες.  

Δραστηριότητα: Φοράω τα γυαλιά μου για να αφηγηθώ! 

Δεν γίνεται να μην μιλώ καθαρά όταν θα αφηγούμαι γι’ αυτό και θα πάρω ένα ζευγάρι 

γυαλιά, θα είναι παραμυθένια, τεράστια και χωρίς φακούς. Όμως όταν τα φορώ ως 

λαγός ένα μαγικό τρόπο, μιλώ καθαρά (13/3/19). 

Με λεκτικό και μη, χιούμορ η φοιτήτρια κράτησε το ενδιαφέρον των νηπίων καθ’ 

όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Στο τέλος την παρακαλούσαν να ξανάρθει ο λαγός στην 

τάξη. 

Δεύτερο παράδειγμα:  

Η Μαρίνα θέλοντας να διδάξει για την υγιεινή διατροφή επέλεξε το παραμύθι «Η αγελάδα 

που ήθελε να κάνει δίαιτα». Ο τρόπος που παρουσίασε την 

πρωταγωνίστρια και οι προβληματισμοί της προς τα παιδιά καθώς και 

οι μονόλογοι της προκαλούσαν τρανταχτά γέλια στην τάξη. 

Δραστηριότητα: Θα πάω σε διατροφολόγο! 

Θέλοντας να μιλήσω για το διατροφολόγο θα μπω εγώ σε ρόλο και 

θα δίνω συμβουλές στην αγελάδα η οποία σταμάτησε να τρώει και έμεινα μόνο 

κόκκαλα. Γι’ αυτό θα έχω δίπλα μου την πυραμίδα υγιεινής διατροφής και θα 

συμβουλεύω την αγελάδα. Γι’ αυτό έχω γράψει ένα σενάριο με χιούμορ για να 

κρατήσω το ενδιαφέρον των παιδιών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μου με την 

αγελάδα-φιγούρα, θα με βοηθούν και τα παιδιά στις απαντήσεις που θα δίνω, π.χ. 

Φωτ. 40 – Η αγελάδα 

που ήθελε να κάνει 

δίαιτα 
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Αγελάδα: Καλημέρα! Ήρθα εδώ γιατί ήμουν παχουλή αλλά τώρα είμαι πολύ αδύνατη 

και δεν μπορώ να τρέχω και να παίζω, ζαλίζομαι.  

Διατροφολόγος: Ε να μην παίζεις, ούτε να τρέχεις, να περπατάς αργά-αργά ή να 

κάθεσαι. Δεν είναι έτσι παιδιά;…….(27/3/19). 

Η φοιτήτρια πολύ έντεχνα έκανε αξιολόγηση του μαθήματός της με συμμετοχή των παιδιών 

και με χιουμοριστική διάθεση. Καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος στην τάξη αντηχούσαν 

τα γέλια των παιδιών. Διόρθωναν τη διατροφολόγο στις συμβουλές της και εξηγούσαν στην 

αγελάδα για την υγιεινή διατροφή. Το μάθημα αποτέλεσε συνδυασμό μάθησης και 

διασκέδασης.  

Τρίτο παράδειγμα:  

Η Άντρια σε γλωσσικό μάθημα για το οικογενειακό -

γενεαλογικό δέντρο, για αξιολόγησή του, πήρε στην αίθουσα 

διδασκαλίας ένα μεγάλο δέντρο και διάφορες φιγούρες με μέλη 

της οικογένειας. Στο εποπτικό της υλικό υπήρχε και ένας τροχός 

τον οποίο γύριζαν τα παιδιά. Όπου σταματούσε η φοιτήτρια 

έπαιρνε τη φιγούρα και την τοποθετούσε στα κλαδιά του 

δέντρου. «Όμως τα μπέρδευε και χωρίς τη βοήθεια των παιδιών 

δεν θα τα κατάφερνε». Για παράδειγμα τοποθετούσε το εγγόνι στα πρώτα κλαδιά του 

δέντρου και τον παππού στα ψηλότερα. Τα παιδιά γελούσαν και προσπαθούσαν να της 

εξηγήσουν πώς και γιατί (Αε σελ. 61). 

 

 

 

 

Φωτ. 41 – Γενεαλογικό δέντρο 
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Τέταρτο παράδειγμα:  

 Η Έλενα στην εφαρμογή της μεθόδου project με θέμα τα 

Λαχανικά άντλησε όλα της τα μαθήματα από το παραμύθι ««Ο 

Πρίγκιπας Λεμόνης και η όμορφη Κρεμμύδω» του Γ. 

Σακελλαρίδη. Με βάση της το συγκεκριμένο παραμύθι 

ξετύλιξε μια δημιουργική δράση που κράτησε σχεδόν δυο 

βδομάδες.  

Ο τρόπος αφήγησης της για εισαγωγή, ήταν τόσο ζωντανός με παραγλωσσικά και 

εξωγλωσσικά στοιχεία που τα παιδιά λες και παρακολουθούσαν θεατρική παράσταση. 

Ξεκαρδίζονταν στα γέλια και στο τέλος όλα παρακαλούσαν τη φοιτήτρια να το αφηγηθεί 

ξανά. Τελικά τα παιδιά ζωντάνεψαν το γάμο της Κρεμύδως 

και του Λεμόνη. Ετοίμασαν ιστόγραμμα για τα πράγματα που 

χρειαζόντουσαν γι’ αυτό το γάμο και προχώρησαν στις 

ετοιμασίες. Η φοιτήτρια γράφει στο ημερολόγιο 

αναστοχασμού της.  

Ποτέ μου δεν περιέμενα πως θα πετύχαινα τέτοιο ενθουσιασμό 

και χαρά σε μάθημά μου, ιδιαίτερα τώρα που είμαι ακόμη φοιτήτρια. Με βοήθησε 

πολύ το χιούμορ σ’ αυτό. Το βιβλίο που επέλεξα και μόνο από τον τίτλο και τη 

συζήτηση για τον έρωτα της Κρεμύδως με τον Λεμόνη προκαλούσε το γέλιο στα παιδιά.  

Φωτ. 42 - Ετοιμαζόμαστε για 

γάμο! 
 

Φωτ. 43 – Ο γάμος της 

Κρεμύδως 
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Δραστηριότητα: Προετοιμασίες για το γάμο!  

Σ’ αυτή τη δραστηριότητα τα παιδάκια ετοίμασαν προσκλήσεις 

για το γάμο. Θα προσκαλούσαν τους γονείς τους στο θεατρικό 

που θα πραγματοποιούσαμε στο τέλος της βδομάδας στην τάξη 

μας. Ετοιμάσαμε μαζί με τα παιδιά το εποπτικό υλικό, το 

σενάριο, μοιράστηκαν οι ρόλοι, κουμπάρος ο κυρ Μαϊντανός. 

Στο αναστοχαστικό της ημερολόγιο η Έλενα έγραψε:  

Χάρηκα πολύ αυτό το project και πιστεύω πως στην επιτυχία 

του εκτός από το γνωσιολογικό μου υπόβαθρο για το θέμα, με 

βοήθησε και η ένταξη του χιούμορ στο μάθημα.  

Ένιωσαν περηφάνια που κατάφερα σαν αξιολόγηση του 

project, παρουσιάσαμε στην τάξη μας δραματοποίηση του 

παραμυθιού προς τους γονείς. Όποτε παρακολουθούσα μια 

παιδική παράσταση σκεφτόμουν, εγώ θα τα καταφέρω ποτέ; 

(Α. σελ. 272). 
 

Σε κάποιους φοιτητές το χιούμορ ήταν πηγαίο, εντελώς 

αβίαστα και με μεγάλη άνεση μπορούσαν να εκμεταλλεύονται απρόβλεπτες καταστάσεις, 

είτε αυτές ήταν λανθασμένες απαντήσεις, είτε ένας τσακωμός, είτε για να δώσουν νέα 

ώθηση στο μάθημα. Οι εν λόγω φοιτητές κατάφερναν να ενσωματώνουν το χιούμορ στο 

παιδαγωγικό τους στυλ και το μάθημα να μοιάζει, σε κάποιες περιπτώσεις, γιορτή. 

Οι φοιτητές ακολουθησαν τη νέα διδακτική προσέγγιση για την οικοδόμηση της 

διδασκαλίας τους πολύ αποτελεσματικά. Οι δραστηριότητες τους συνδέονταν με το θέμα, 

τους διδακτικούς στόχους, αλλά και με τα ενδιαφέροντα των παιδιών της τάξης τους, έτσι 

που το μάθημα είχε νόημα για όλους. Παρατηρήθηκε επίσης πως προσπαθούσαν να έχουν 

Φωτ. 45 - Την όμορφη Κρεμύδω 

αν δεν την παντρευτώ μες στο 

λεμονοστύφτη θα πέσω να 

στυφτώ! 
 

Φωτ. 44 - Προσκλήσεις για το 

γάμο! 
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πρωτότυπες δραστηριότητες συνδέοντας τις με το παιχνίδι και με χιουμοριστική 

προσέγγιση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο συζητούνται και αναλύονται τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας που 

παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Αυτό γίνεται σε συνάρτηση με τον κεντρικό 

σκοπό της έρευνας που είναι η οικοδόμηση δημιουργικής διδασκαλίας από φοιτητές 

νηπιαγωγούς. Η όλη προσπάθεια επικεντρώνεται σε μια βαθύτερη κατανόηση και ερμηνεία 

του τρόπου που μπορεί να εφαρμοστεί μια νέα διδακτική προσέγγιση, η οποία βασίζεται στα 

στάδια εικαστικής δημιουργίας και μπορεί να βοηθήσει τους μελλοντικούς νηπιαγωγούς να 

σχεδιάζουν και να διδάξουν τις διδασκαλίες τους με δημιουργική σκέψη. 

5.1 Μια νέα διδακτική προσέγγιση για δημιουργικό διδακτικό σχεδιασμό  

Οι προσδοκίες και οι ανάγκες των παιδιών, αλλά και της κοινωνίας μας αλλάζουν διαρκώς 

και κατά συνέπεια οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις, σύμφωνα και με τους Blackie, Case και 

Jawitz, (2010), απαιτούν και αυτές σημαντικές αλλαγές. Όπως επισημαίνουν, ο ρόλος του 

δασκάλου μετατοπίζεται από τον παραδοσιακό ρόλο και ο δάσκαλος περνά σε ρόλο 

προπονητή και συμβούλου, διευκολύνοντας τη μάθηση των παιδιών. Το να είσαι δάσκαλος 

είναι κάτι πολύ περισσότερο από καθήκον, είναι μια αποστολή (Κοκκίδου 2014). Αυτή η 

αποστολή έχει όμως διαφοροποιηθεί στο πέρασμα των χρόνων. Τη δύναμη για τη μάθησή 

τους την έχουν τα ίδια τα παιδιά και γι’ αυτό οι νηπιαγωγοί θα πρέπει να εμπνεύσουν και 

να δώσουν το παράδειγμα. Με βάση αυτή την προσέγγιση η Ξανθάκου (2011), υποστηρίζει 

πως οφείλουμε να στραφούμε σε μια δημιουργική παιδαγωγική εισάγοντας τη 

δημιουργικότητα στα καθημερινά μαθήματα και στη καθημερινή διδασκαλία και πράξη.  

Τα πορίσματα της έρευνας μας ενισχύουν την αντίληψη ότι οι φοιτητές νηπιαγωγοί 

επιχείρησαν να σχεδιάσουν δημιουργικά μαθήματα επειδή είχαν σαν βάση τη δική τους 

βιωματική εμπλοκή σε αυτή τη νέα προσέγγιση που είναι εμπνευσμένη από τα στάδια της 

εικαστικής δημιουργίας. Όπως τονίζει και ο Beghetto (2017), αν θέλουμε οι μαθητές μας 
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να  ρισκάρουν και να ανταποκρίνονται δημιουργικά σε κάθε πρόκληση, πρέπει να τους 

δείξουμε το δρόμο ξεκινώντας από τους εαυτούς μας. Δεν απαιτείται, όπως επισημαίνει, να 

προστεθεί επιπλέον χρόνος στο πρόγραμμα σπουδών, αντίθετα, απαιτείται η χρήση του 

χρόνου μας λίγο διαφορετικά.  

Το μάθημα Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής, στο οποίο εφαρμόστηκε η νέα 

διδακτική προσέγγιση, τροποποιήθηκε για να αποτελέσει το ίδιο παράδειγμα οικοδόμησης 

δημιουργικής διδασκαλίας. Τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν πως αυτή η προσέγγιση 

ενθουσίασε τους φοιτητές και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον τους από την αρχή μέχρι το 

τέλος του τετράμηνου. Το βασικό στοιχείο της νέας προσέγγισης, η οποία βοήθησε σ’ αυτό 

το αποτέλεσμα, αλλά ταυτόχρονα «ωφέλησε» τους φοιτητές ήταν η δημιουργική μάθηση. 

Συγκεκριμένα, σε κάθε μάθημα οι φοιτητές είχαν να επιλύσουν προβλήματα 

χρησιμοποιώντας τις νοητικές διεργασίες της κριτικής σκέψης, της φαντασίας, της 

πρωτοτυπίας, του χιούμορ.   

Η νέα διδακτική προσέγγιση βασίστηκε στις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες 

των φοιτητών, που αφορούσαν την οικοδόμηση μιας διδασκαλίας. Με βάση λοιπόν αυτές 

τις γνώσεις οι φοιτητές κλήθηκαν να συνδυάσουν, να μετασχηματίσουν και να 

επεξεργαστούν τα νέα δεδομένα για να καταλήξουν στην καταλληλότερη λύση. Αυτό 

μπορούσε να προέλθει ατομικά ή ομαδικά, στα πλαίσια συνεργασίας.   

Οι φοιτητές συμμετείχαν στη δημιουργική επίλυση προβλημάτων, μέσα από μια 

διαδικασία στην οποία είχαν προηγούμενες εμπειρίες και βιώματα. Δηλαδή οι φοιτητές 

είχαν εμπειρίες και βιώματα για την οικοδόμηση μιας διδασκαλίας τα οποία αποτέλεσαν τη 

βάση για προβληματισμό και αναστοχασμό. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως αναφέρει η 

Ξανθάκου (2011), δεν θα θεωρείτο δημιουργικό πρόβλημα αλλά επανάληψη ενός 
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τυποποιημένου προβλήματος. Μια τέτοια προσέγγιση, με προϋπάρχουσα γνώση στο θέμα, 

συμφωνά με την ίδια, κινητοποιεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευμένων προσφέροντας 

κίνητρα και καλλιεργώντας την περιέργεια τους. Έτσι δεν μπορούν να αναπαράγουν μια 

λύση ούτε και να εργάζονται μηχανικά για την επίλυση ενός προβλήματος.  

Τα πορίσματα της έρευνας, αποδεικνύουν πως τα στάδια εικαστικής δημιουργίας, 

τα οποία αποτέλεσαν το πλαίσιο στο οποίο κινήθηκαν οι φοιτητές, η συνεργασία, η 

ανατροφοδότηση και ο αναστοχασμός είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα στην ανταπόκριση 

των φοιτητών στο μάθημα. Ταυτόχρονα έδιναν τα κίνητρα στους φοιτητές για εμπλοκή 

τους σ’ όλη τη μαθησιακή διαδικασία. Έτσι που στο τέλος κατάφεραν να δημιουργήσουν 

διδακτικούς σχεδιασμούς με πρωτοτυπία και χιούμορ, εντάσσοντας τους στο δικό τους 

στυλ. Τη διαφοροποίηση των αντιλήψεων των φοιτητών αναφορικά με τη 

δημιουργικότητα πριν και μετά την εφαρμογή των στρατηγικών εικαστικής δημιουργίας 

μπορούμε να δούμε στο συνοπτικό πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 5.1 Αντιλήψεις φοιτητών πριν και μετά την νέα διδακτική προσέγγιση 

Αντιλήψεις φοιτητών πριν την νέα 

διδακτική προσέγγιση 

 Αντιλήψεις φοιτητών μετά την νέα 

διδακτική προσέγγιση 
   

• Ασαφής εικόνα για το τι είναι 

δημιουργικότητα. 

• Δημιουργικό άτομο = καλλιτέχνης.  

• Αμφιβολία αναφορικά με την ανάπτυξη 

της δημιουργικότητας. 

• Δημιουργικότητα = «ωραίο- 

ωραιοφανές» 

• Δεν υπάρχει δημιουργικός διδακτικός 

σχεδιασμός αλλά δημιουργική 

διδασκαλία. 

 

 • Διαφοροποίηση αντιλήψεων για τη 

δημιουργικότητα.(μπορεί να αναπτυχθεί, 

όσοι φαντάζονται δεν είναι πάντα και 

δημιουργικοί) 

• Προϋπόθεση δημιουργικής διδασκαλίας 

είναι ο διδακτικός σχεδιασμός. 

• Δημιουργικός διδακτικός σχεδιασμός 

υπάρχει όταν: 

− Μελετάς και οριοθετείς το θέμα σου. 

− Όταν οι στόχοι εξυπηρετούν το θέμα. 

− Όταν προσπαθείς να 

δημιουργήσεις δραστηριότητες με 

παιγνιώδη τρόπο με βάση τους 

στόχους και τα παιδιά. 
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5.1.1 Δημιουργία ενδιαφέροντος για το μάθημα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι οι φοιτητές είχαν πολύ θετικά 

συναισθήματα για το μάθημα και ότι από την αρχή είχε κινήσει το ενδιαφέρον τους. Υπήρχε 

ενθουσιασμός, γιατί σ’ αυτό προσφέρονταν ερεθίσματα τα οποία τους έδιναν την ευκαιρία 

για εξάσκηση μέσα από αυθεντικές καταστάσεις. Στις δραστηριότητες του μαθήματος 

υπήρχε το απρόσμενο, η πρωτοτυπία και το χιούμορ, εστιασμένα γύρω από ένα θεματικό 

άξονα, (συνοπτικές περιγραφές των μαθημάτων βρίσκονται στο παράρτημα).  

Υπήρχε η πρό(σ)κληση, σε κάθε δραστηριότητα και δινόταν ώθηση των φοιτητών 

στο να λύνουν προβλήματα με δημιουργικό τρόπο. Η προσπάθεια δηλαδή εστιάστηκε στη 

διερεύνηση, μέσα από πρακτικές εφαρμογές. Τα θέματα που επεξεργαζόντουσαν τους 

ενδιέφεραν άμεσα και η πηγή για δημιουργία ήταν το εσωτερικό κίνητρο. Αυτό λειτούργησε 

πολύ θετικά και οδήγησε τους φοιτητές να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια και να έχουν 

ενεργή συμμετοχή σ’ όλες τις δραστηριότητες. Το ενδιαφέρον των φοιτητών ενισχυόταν 

περισσότερο από τη νέα προσέγγιση που ακολουθούσαν η οποία σχετιζόταν με τις 

προσωπικές τους ικανότητες αλλά και τα ενδιαφέροντα τους. Αυτό τους οδηγούσε σε μια 

ενεργό επιθυμία αυτοπραγμάτωσης αφού οι ίδιοι έθεταν προσωπικούς στόχους και 

προσπαθούσαν για την επίτευξή τους.  

Όπως αναφέρουν και οι (Chang 2015,  Βάος 2008, Μαγουλιώτης 2003, Walker 

2001), βασική προϋπόθεση επιτυχίας κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας είναι το 

ενδιαφέρον του δημιουργού για το θέμα. Χωρίς ενδιαφέρον και ενθουσιασμό, η δημιουργία 

είναι πολύ δύσκολη και μάλλον καταλήγει σε μηχανική διαδικασία που καμιά σχέση δεν 

έχει με μάθηση και δημιουργικότητα.  
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Τα πορίσματα της έρευνας συμφωνούν με τα πιο πάνω δείχνοντας πως το ενδιαφέρον των 

φοιτητών κινητοποιούταν από την πρωτοτυπία των δραστηριοτήτων. Όλες οι δράσεις 

σχετίζονταν με την οικοδόμηση δημιουργικής διδασκαλίας στην οποία όλοι στόχευαν. Τα 

ενδιαφέροντά και οι ικανότητες του κάθε φοιτητή αποτελούσαν μέρος της όλης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και η διαφορετικότητα λειτουργούσε ως εμπλουτισμός. 

 Επίσης οι πρακτικές εφαρμογές, ο διάλογος, ο αναστοχασμός και η ανταλλαγή 

απόψεων, βοήθησε πάρα πολύ τους φοιτητές γιατί η ιδέα του ενός λειτουργούσε 

πολλαπλασιαστικά και ενισχυτικά μέσα στην ομάδα. Όπως υποστηρίζει και η Luz Leake 

(2019) η πρακτική της κοινωνικής παιδαγωγικής, βασίζεται στις σχέσεις αλληλεπίδρασης 

και αποτελούν το θεμέλιο για εξελισσόμενες μαθησιακές εμπειρίες. Η ενίσχυση δε αυτής 

της πρακτικής σύμφωνα με την ίδια, ανοίγει ατέλειωτους τρόπους με τους οποίους μπορεί 

ο ένας να μάθει από τον άλλο προσφέροντας άπειρες ευκαιρίες για να κάνουν τη μάθηση 

όχι μόνο ορατή αλλά και μετασχηματιστική.  

 «…πρέπει ν’ αρέσει και σε μας;»  

Είναι πρόδηλο ότι το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό τους που είχαν εκδηλώσει 

στο μάθημα Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής, οι φοιτητές προσπάθησαν να 

διοχετεύσουν και στους δικούς τους διδακτικούς σχεδιασμούς και διδασκαλίες. Πιο 

συγκεκριμένα, αρχικά οι φοιτητές νηπιαγωγοί ήταν πεπεισμένοι πως το θέμα που επρόκειτο 

να διδάξουν στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης, δεν ήταν αναγκαίο 

να ενδιέφερε και τους ίδιους. Προσπαθούσαν απλά να το διδάξουν αφού 

συμπεριλαμβανόταν στο προγραμματισμό του νηπιαγωγείου. Όμως η οικοδόμηση 

διδασκαλίας για ένα θέμα που δεν θα έχει ενδιαφέρον για το φοιτητή, πολύ πιθανόν να τον 
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ωθήσει στο να λειτουργεί μηχανικά, απλά για διεκπεραίωση μιας εργασίας που μπορεί στη 

πορεία να μετατρεπόταν και σε αγγαρεία.  

Το σημαντικότερο όμως είναι πως το αποτέλεσμα που προέρχεται από μια τέτοια 

διαδικασία, δεν θα έχει νόημα και βάθος για τον ίδιο τον φοιτητή. Όπως αντίστοιχα δεν θα 

υπάρχει βάθος και νόημα σε μια καλλιτεχνική δημιουργία για τον ίδιο το δημιουργό όταν 

το θέμα βρίσκεται μακριά από τα ενδιαφέροντά του. Κατ’ επέκταση μια τέτοια προσέγγιση 

στην οικοδόμηση μιας διδασκαλίας, δεν θα μπορεί να παρασύρει τα παιδιά σε ένα 

ευχάριστο και δημιουργικό ταξίδι γνώσης. 

Η Chang (2015) υποστηρίζει πως το ενδιαφέρον του ατόμου αποτελεί το κύριο 

συστατικό της δημιουργικότητας. Συγκεκριμένα, θεωρεί την εσωτερική παρακίνηση ως 

μεγάλο έναυσμα που επιτρέπει στα άτομα να ασχολούνται σε μια εργασία ή δραστηριότητα, 

επειδή αντλούν ευχαρίστηση από την ίδια τη δραστηριότητα. Οι φοιτητές ακολουθώντας 

αυτή τη διαδικασία, επιλογή δηλαδή θέματος, από ένα ευρύ θεματικό άξονα, που ναι μεν 

θα τους δινόταν από το νηπιαγωγείο, αλλά θα άρεσε και στους ίδιους, δεν θα κατεύθυναν 

τα παιδιά σε μηχανικούς τρόπους δράσης. Αλλά θα τα καθοδηγούσαν ώστε να ξεφεύγουν 

από συμπεριφορές ρουτίνας, μακριά από τα τυποποιημένα και συνηθισμένα, 

καλλιεργώντας πρωτοτυπία της σκέψης. Εξάλλου η ικανότητα μιας δημιουργικής 

διδασκαλίας και κατ’ επέκταση της δημιουργικότητας, απαιτεί μια αποφασιστική 

προσωπικότητα που να επιμένει για την επιτυχία μέσα και από την εφαρμογή νέων ιδεών.  

5.2 Τα Στάδια Εικαστικής Δημιουργίας: Πλατφόρμα για το δημιουργικό σχεδιασμό 

μαθήματος  

Σ’ αυτή την έρευνα, έγινε προσπάθεια «παρακίνησης» των φοιτητών έτσι ώστε να 

μπορέσουν να δουν με «άλλα μάτια» το σχεδιασμό και γενικότερα την οικοδόμηση της 

διδασκαλίας τους με απώτερο σκοπό να γίνουν δημιουργικοί και καινοτόμοι νηπιαγωγοί. 
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Στον 21ο αιώνα, χρειαζόμαστε νηπιαγωγούς που δεν θα ασκούν απλά το επάγγελμα τους 

ως ένα καθήκον, αλλά θα να είναι σε θέση να εμπνεύσουν τους μαθητές τους παρασύροντας 

τους στην ανακάλυψη της γνώσης. Δηλαδή, χρειαζόμαστε νηπιαγωγούς που να μπορούν 

όπως αναφέρουν οι Sternberg, O'Hara και Lubart (1997), να κάνουν πράγματα με νέους 

τρόπους.  

 Πλατφόρμα μας σ’ αυτή τη νέα προσέγγιση που εισηγείται η συγκεκριμένη μελέτη 

είναι τα στάδια εικαστικής έκφρασης και δημιουργίας . Είναι ευρέως γνωστή η μεγάλη αξία 

και επίδραση των τεχνών στον άνθρωπο, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εκπαιδευτική σκέψη. 

Αυτή η αξία όπως αναφέρει η Chapman (1993) ορίζεται ως σώμα γνώσεων και ταυτόχρονα 

ως αναπτυξιακή διαδικασία. Επίσης ο Βάος (2008), τονίζει την σημασία της εικαστικής 

παιδείας και θεωρεί πως αποτελεί μια δραστηριότητα που ενεργοποιεί όλες τις ανθρώπινες 

δυνάμεις και δυνατότητες, το στοχασμό, τη δημιουργικότητα, το συναίσθημα, την 

επικοινωνία και τη φαντασία. 

Έχοντας λοιπόν ως βάση αυτή τη θεωρητική προοπτική, η μελέτη προχώρησε ένα 

βήμα παρακάτω. Αξιοποιώντας τις στρατηγικές εικαστικής δημιουργίας, που ακολουθούν 

γενικά καλλιτέχνες για να καταλήξουν σε μια δημιουργία που να έχει νόημα. Αυτή η 

διαδικασία μεταφέρθηκε στο σχεδιασμό και την οικοδόμηση της διδασκαλίας. Τα στάδια 

της εικαστικής έκφρασης για δημιουργία νοήματος (meaning-making), τα οποία 

αποτέλεσαν πλατφόρμα και εργαλείο για αυτή την προσπάθεια, όπως περιγράφονται από 

τη Walker (2001), περιλαμβάνουν (1) την ανάπτυξη και εξατομίκευση της βασικής 

ιδέας/θέματος, (2) την οικοδόμηση γνωσιολογικού υπόβαθρου και (3) την επίλυση 

προβλήματος, οριοθέτηση. 
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5.2.1 «Ανάπτυξη και εξατομίκευση της βασικής ιδέας» 

Μια εικαστική δράση αρχίζει με την επιλογή του θέματος το οποίο πρέπει να παρακινεί το 

άτομο να μάθει, να στοχαστεί, να ερευνήσει και να ανακαλύψει. Οι καλλιτέχνες δουλεύουν 

πάνω σε κάποιες βασικές ιδέες ή θέματα, οι οποίες όμως συνδέονται άμεσα με τα 

προσωπικά ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες τους. Αυτή η σύνδεση σύμφωνα με τους Βάο 

(2008), Walker (2001) και Chapman (1993), βοηθά στη διατήρηση του ενδιαφέροντος αλλά 

ταυτόχρονα δίνει και το έναυσμα για δημιουργία.  

Αυτή η στρατηγική ακολουθήθηκε και από τους φοιτητές στην επιλογή θέματος για 

οικοδόμηση διδασκαλίας. Για παράδειγμα, όταν οι φοιτητές είχαν για επεξεργασία μια 

θεματική ενότητα π. χ. «οικογένεια», αυτοί επέλεγαν «τι», απ’ όσα περικλείονταν σ’ αυτή 

τους ενδιέφερε ή άρεσε περισσότερο. (Παραδείγματα θεμάτων: είδη οικογενειών 

/πολυμελής-πυρηνική- μονογονεϊκή, οικογενειακές στιγμές, η δική μου οικογένεια, οι 

γονείς μου, οικογένειες του κόσμου, γενεαλογικό δέντρο κ.λ.π.). Αυτή η επιλογή 

δημιουργούσε και στην αρχική εσωτερική παρακίνηση για μετασχηματισμό μιας ιδέας, μια 

διαδικασία και πορεία που τους οδηγούσε σε επόμενο στάδιο δημιουργικής έκφρασης.  

Όπως ακριβώς λειτουργεί και στην εικαστική έκφραση, όλα μπορούν να ξεκινήσουν 

από μια ιδέα. Στη συνέχεια εντοπίζεται το «τι» είναι σημαντικό σχετικά με την ιδέα/θέμα 

και πώς αυτό συνδέεται με τα προσωπικά ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες του δημιουργού 

τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή για δημιουργία (Walker, 2001).  

5.2.2 «Οικοδόμηση γνωσιολογικού υπόβαθρου για δημιουργία»   

Το γνωσιολογικό υπόβαθρο αποτελεί βασικό στοιχείο στη διαδικασία της καλλιτεχνικής 

δημιουργίας και πρέπει να αναπτύσσεται για να υπάρχει ένα εικαστικό αποτέλεσμα με 

βάθος αλλά και για να κρατήσει το ενδιαφέρον του ατόμου (Walker, 2001). 
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Κατά παρόμοιο τρόπο και οι φοιτητές νηπιαγωγοί είναι αναγκαίο να έχουν επαρκείς 

γνώσεις για το θέμα που πρόκειται να διδάξουν. Αυτό φάνηκε στα αποτελέσματα της 

έρευνας, αφού η οικοδόμηση γνωσιολογικού υπόβαθρου οδηγούσε τους φοιτητές σε 

ουσιαστική και πολυσύνθετη έκφραση ιδεών για την επεξεργασία του θέματος τους. Σε 

αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή οι φοιτητές δεν είχαν επαρκές γνωσιολογικό υπόβαθρο 

για το θέμα που επρόκειτο να επεξεργαστούν, οι δραστηριότητες που επέλεγαν ήταν πολύ 

επιφανειακές. Αυτή η αδυναμία τους οδηγούσε επίσης σε επιλογή δραστηριοτήτων που αν 

και «ταίριαζαν» στην ενότητα που επεξεργάζονταν, δεν εστιάζονταν στο θέμα.  

Είναι δεδομένο πως ο σχεδιασμός αλλά και η οργάνωση δραστηριοτήτων είναι μια 

απαιτητική διαδικασία για τους νηπιαγωγούς. Θα πρέπει σύμφωνα και με τους Katz και 

Harris-Helm (2012), να χρησιμοποιούνται στους σχεδιασμούς, διαφορετικές στρατηγικές 

για να δοθεί κοινό υπόβαθρο εμπειρίας στα παιδιά. Μ’ αυτό τον τρόπο θα γίνεται πιο έντονη 

η αλληλεπίδραση τους. Για να επιτευχθούν όμως αυτά πρέπει να αξιοποιηθούν μέσα από 

διάφορες πηγές πολλά και διαφορετικά στοιχεία που να εστιάζονται στο θέμα διδασκαλίας. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από πολύπλευρη γνώση ενός θέματος. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως το συμπαγές γνωσιολογικό υπόβαθρο 

λειτουργούσε ως τράπεζα ιδεών για τους φοιτητές που τους βοηθούσε να οργανώνουν ένα 

δημιουργικό διδακτικό σχεδιασμό. Μέσα απ’ αυτή την πορεία οδηγούνταν στο να 

σκέφτονται «Τι», θα διδάξω και «Γιατί» θα το διδάξω και όχι «Πώς» θα διδάξω ένα θέμα. 

Το πώς δεν ήταν το πρώτο ζητούμενο που έπρεπε να απασχολεί και να καθοδηγεί τους 

φοιτητές, αλλά το θέμα που τους ενδιέφερε σε σχέση με την ομάδα των παιδιών που θα 

εφαρμοζόταν. 
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Μια διαδικασία που σύμφωνα με τους Schnellert, Butler και Higginson (2008), στις μέρες 

μας πρέπει να είναι στόχος της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Δηλαδή είναι σημαντική 

η εμπλοκή τους σε δραστηριότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τη 

στοχαστική τους κρίση. Αυτό θα τους κάνει ικανούς να συνεργάζονται και να συμμετέχουν 

σε συλλογικές δράσεις με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της εκπαίδευσης γενικότερα.  

5.2.3 «Λύση προβλήματος στην εικαστική δημιουργία» 

Μια εικαστική δημιουργία εμπεριέχει διάφορα προβλήματα, τεχνικά, αισθητικά, 

στιλιστικά, εννοιολογικά και εκφραστικά. Η λύση αυτών των προβλημάτων εξακριβώνεται 

πως πάντα έχει σχέση με τη βασική ιδέα του έργου, για να θεωρηθεί η εικαστική δημιουργία 

ως διαδικασία δημιουργίας νοήματος (Walker, 2001). Αυτή η διαδικασία ακολουθείται και 

στην οικοδόμηση ενός διδακτικού σχεδιασμού και γενικότερα μιας διδασκαλίας. Όλες 

δηλαδή οι προσεγγίσεις, οι στόχοι και δραστηριότητες πρέπει να έχουν σχέση με το θέμα 

που πρόκειται να επεξεργαστούν οι νηπιαγωγοί. 

Λύση προβλήματος - Οριοθέτηση στην εικαστική δημιουργία: Για να εκφράσουν και 

να διερευνήσουν βασικές ιδέες, οι καλλιτέχνες πρέπει να επιλύσουν ακόμα ένα είδος 

προβλήματος, τον καθορισμό ορίων στη διαδικασία της εικαστικής δημιουργίας. Τα όρια 

καθορίζουν απαραίτητους περιορισμούς, οι οποίοι καθιστούν ικανούς τους καλλιτέχνες να 

εργαστούν παραγωγικά. Τα όρια αυτά συνδέονται πάντοτε με το θέμα ή την ιδέα που θα 

απασχολήσει τον καλλιτέχνη.    

Κατά παρόμοιο τρόπο εργάστηκαν και οι φοιτητές ακολουθώντας τη νέα διδακτική 

προσέγγιση. Έδιναν δηλαδή έμφαση στην οριοθέτηση του θέματος τους και μ’ αυτό τον 

τρόπο μπορούσαν να οικοδομούν διδασκαλίες οι στόχοι και οι δραστηριότητες των οποίων 

εξέταζαν σε βάθος ένα συγκεκριμένο θέμα αφού ήταν εστιασμένες σ’ αυτό. Σύμφωνα με 
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τους Finke, Ward και Smith (1992), ερευνητικά πορίσματα έχουν δείξει ότι τα κίνητρα για 

ανάπτυξη δημιουργικότητας παρέχονται περισσότερο μέσα από περιορισμούς παρά μέσα 

από την απουσία περιορισμών.  

Με βάση τα πορίσματα της έρευνας, φάνηκε πως ο «καθορισμός ορίων», οδηγούσε 

τους φοιτητές σε πιο δημιουργικές και πρωτότυπες δραστηριότητες. Επίσης αυτή η 

διαδικασία τους ωθούσε στη λύση προβλημάτων που αντιμετώπιζαν στην οικοδόμηση μιας 

διδασκαλίας, έτσι που να είχαν πάντα σχέση με το θέμα τους. Οι φοιτητές έχοντας ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο, οικοδομούσαν σ’ αυτό διαδικασίες και δραστηριότητες που είχαν 

νόημα για τους ίδιους αλλά πολύ περισσότερο για τα παιδιά τα οποία θα καλούνταν να 

συμμετέχουν. Αφού όπως αναφέρει και ο Τσάφος (2014), με αυτό τον τρόπο ο μαθητής 

θεωρείται ως πρόσωπο με ιδιαίτερη βιογραφία και ξεχωριστή μαθησιακή πορεία, που 

αναπτύσσεται στο πλαίσιο της συλλογικής δράσης. Όπως και στην εικαστική δημιουργία, 

οι δραστηριότητες πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εξερευνούν βασικές 

έννοιες που θα σχετίζονται με τη βασική τους ιδέα/θέμα και όλες να εντάσσονται σε μια 

ολιστική εμπειρία μάθησης (Finke, Ward και Smith 1992∙ Walker 2001∙ Βάος 2008).  

5.2.4 «Αξιολόγηση δημιουργικής διαδικασίας» 

Με στόχο τη βελτίωση της διδακτικής των τεχνών μέσω της αξιολόγησης δημιουργήθηκε 

το πρόγραμμα Arts PROPEL (Production, Perception, Reflection). Το πρόγραμμα αυτό 

πραγματοποιήθηκε με συνεργασία του Project Zero του Πανεπιστημίου Harvard, της 

Εκπαιδευτικής Εξεταστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, και των δημόσιων σχολείων του 

Pittsburgh. Στόχος του ήταν η διερεύνηση εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης των 

επιτευγμάτων των μαθητών στη μουσική, τα εικαστικά και τη δημιουργική γραφή. Το 
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πρόγραμμα Arts PROPEL υποστηρίζει ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό για τη διδακτική 

των τεχνών, ο οποίος εστιάζεται στην ανάπτυξη τριών αλληλένδετων διαδικασιών: 

- Παραγωγή.  

- Αντίληψη (παρατήρηση και κατανόηση εικόνας).  

- Στοχασμός (σκέψη και λήψη αποφάσεων σχετικά με κάποιο στοιχείο της 

καλλιτεχνικής διαδικασίας, ίσως με συζήτηση και αναθεώρηση ενός έργου).  

Το πρόγραμμα Arts PROPEL βασίζεται στις θεωρίες μάθησης του Vygotsky και του 

Piaget που θεωρούν τη μάθηση μια ενεργή και εποικοδομητική διαδικασία. Τα παιδιά δεν 

θεωρούνται δοχεία τα οποία μπορούν οι ειδικοί να τα γεμίσουν με γνώση και τα κίνητρα 

για μάθηση παρέχονται, όταν η εκπαίδευση σχετίζεται με τις ιδιαιτερότητες του κάθε 

ατόμου και όταν οι μαθησιακές εμπειρίες σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρό 

τους.  

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία στη μεθοδολογία της αξιολόγησης που 

εφαρμόστηκε στο πρόγραμμα Arts PROPEL, αφορούσε αυτό που αποκαλείτο Portfolio 

Culture (κουλτούρα του πορτφόλιο). Το portfolio είναι ο χώρος στον οποίο συλλέγεται και 

φυλάγεται οτιδήποτε πραγματοποιείται σχετικά με τη διαδικασία της δημιουργίας: σχέδια, 

σκίτσα, φωτογραφίες, ολοκληρωμένα έργα, ημερολόγια, καταγραφές, ερευνητικά άρθρα, 

κλπ. 

 Στο μάθημα Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής, ακολουθήθηκε η φιλοσοφία 

του πορτφόλιο. Οι φοιτητές διατηρούσαν φάκελο επιτευγμάτων για την πορεία τους στο 

μάθημα και σ’ αυτόν επέλεγαν τι θα φυλάξουν και τι να αντικαταστήσουν. Αυτή η 

διαδικασία, σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, τους οδήγησε σ’ ένα άλλο τρόπο 

αξιολόγησης της ατομικής τους επίδοσης αλλά και ανάπτυξης των γνωστικών τους 

δεξιοτήτων. Όπως επισημαίνουν και οι Schnellert, Butler και Higginson (2008), στόχος της 
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εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι η εμπλοκή τους σε επαγγελματικές 

δραστηριότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τη στοχαστική τους κρίση. 

 Αυτή η προσέγγιση αξιολόγησης ακολουθείται και στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Εικαστικών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου (2018).  Η αξιολόγηση 

επικεντρώνεται στην εξελικτική διαδικασία που ακολουθείται, μέσα από τη δημιουργία και 

τη σύνδεσή της με την παρατήρηση. Ο εκπαιδευτικός δρα ως ερευνητής, χρησιμοποιώντας 

αυθεντική αξιολόγηση Καταγραφή-Τεκμηρίωση-Παρουσίαση, ως εργαλείο ανάκλησης 

εμπειριών, στοχασμού και άσκησης κριτικής. Παρατηρεί τους μαθητές ατομικά και 

ομαδικά συλλέγοντας δεδομένα, επαναπροσδιορίζει και αναθεωρεί τη διαδικασία 

διδασκαλίας και μάθησης.  

5.2.5 «Οι νηπιαγωγοί- ως καλλιτέχνες!» 

Ακολουθώντας τα στάδια εικαστικής δημιουργίας, στην αίθουσα του πανεπιστημίου, το 

ενδιαφέρον του κάθε φοιτητή αποτελούσε πρωταρχική προϋπόθεση. Γι’ αυτό και οι ίδιοι 

επέλεγαν από έναν ευρύ θεματικό άξονα, το θέμα που έκφραζε και άρεσε και στους ίδιους 

για να ασχοληθούν. Μ’ αυτό τον τρόπο είχαν την ευχέρεια να επεξεργαστούν τους στόχους 

του Αναλυτικού Προγράμματος με τρόπο που η απαιτούμενη προσέγγιση της διδασκαλίας 

να μην αποτελεί «αγγαρεία». Αλλά κινητοποίηση των ιδίων, στο να διερευνήσουν, να 

ψάξουν και να αναστοχαστούν ακολουθώντας μια νέα διαδρομή με διαδικασίες 

δημιουργίας νοήματος τόσο για τους ίδιους, αλλά πολύ περισσότερο για τα παιδιά. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τον ενθουσιασμό των φοιτητών σ’ αυτή τη διαδικασία 

δημιουργίας πρόσφορου παιδαγωγικού κλίματος για έκφραση και επικοινωνία. Έτσι που 

στα αναστοχαστικά τους ημερολόγια πολλοί ανέφεραν: «νιώσαμε καλλιτέχνες 

νηπιαγωγοί»! 
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Όπως επισημαίνει και ο Torrance (1963), η δημιουργική διδασκαλία και μάθηση δεν 

συνάδει πάντα με τους συνηθισμένους τρόπους διδακτικής προσέγγισης. Διαπιστώνει δε 

πως η μάθηση πολλών πραγμάτων μπορεί να επιτευχθεί με πιο οικονομικούς αλλά και πιο 

αποτελεσματικούς τρόπους μέσα από δημιουργικές προσεγγίσεις παρά μέσα από 

παραδοσιακές συνθήκες διδασκαλίας. Γι’ αυτό και ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

προσεγγίζει και να εμπλέκει τους μαθητές του σε διαφορετικούς τρόπους συμμετοχής τους 

στην αίθουσα διδασκαλίας, αφού κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ποιους τρόπους 

ανακαλύπτουν και αντιλαμβάνονται τον κόσμο.  

Απώτερος σκοπός της νέας διδακτικής προσέγγισης, ήταν η μεταφορά της γνώσης 

και περισσότερο του τρόπου προσέγγισης της διδασκαλίας, που απόκτησαν οι φοιτητές στο 

πανεπιστήμιο, στις τάξεις των νηπιαγωγείων. Ο ρόλος των οποίων είναι καταλυτικός στην 

ανάπτυξη των μικρών παιδιών, σ’ όλους τους τομείς. Σίγουρα δεν θα ακολουθούν κάτι 

προσχεδιασμένο αφού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Sawyer (2004), η διδασκαλία 

είναι δημιουργική τέχνη και θεωρεί πως μια δημιουργική διδασκαλία πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από αυτοσχεδιασμό. Μ’ αυτό εννοεί πως πρέπει να έχει ως βάση της, 

στρατηγικές που να βασίζονται στην έρευνα και την αυτονομία των μαθητών. Σε αντίθετη 

περίπτωση οι εκπαιδευτικοί μετατρέπονται απλά σε «σολίστες και ερμηνευτές ενός 

σεναρίου, με τους εκπαιδευόμενους παθητικούς που απλά παρακολουθούν την παράσταση» 

(Sawyer, 2004, σ. 13). Απώτερος σκοπός η νέα διδακτική προσέγγιση να οδηγήσει τους 

υποψήφιους νηπιαγωγούς να αντικρίζουν τη διδασκαλία με πρωτοτυπία, μακριά από τα 

συνηθισμένα. Να αποκτήσουν κουλτούρα δημιουργικότητας που και μελλοντικά να τους 

κρατήσει μακριά από την αδράνεια της συνήθειας. 
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5.3 Προϋποθέσεις δημιουργικής διδασκαλίας 

Δημιουργική διδασκαλία θεωρείται η διδασκαλία κατά τη οποία «χρησιμοποιούνται  

φαντασιακές προσεγγίσεις για να κάνουν τη μάθηση πιο ενδιαφέρουσα και 

αποτελεσματική» (NACCCE, 1999 σ. 89).  

 Καθοριστικός συντελεστής στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών στο 

σχολικό περιβάλλον δεν είναι άλλος από τον εκπαιδευτικό. Ο οποίος πρέπει να έχει 

δεξιότητες για δημιουργική διδασκαλία και αναζήτηση εναλλακτικών προοπτικών στη 

σχολική τάξη ξεφεύγοντας από παραδοσιακούς και μηχανικούς τρόπους σκέψης και 

προετοιμασίας της. Αυτός ήταν και ο άξονας της συγκεκριμένης έρευνας, να εξοπλιστούν 

δηλαδή  οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί με δεξιότητες για δημιουργική διδασκαλία. Αφού 

σύμφωνα και με τον Gillespie (2016), αυτός που θα παρακινήσει τα παιδιά να μάθουν, να 

στοχαστούν, να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν, είναι ο εκπαιδευτικός με τον τρόπο που 

θα πραγματοποιήσει τη διδασκαλία του. 

Όπως επισημαίνουν και οι (Torrance, 1995∙ Brinkman, 2010 και Sternberg, 2010), 

οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει μόνο να διδάσκουν δημιουργικά, αλλά να διδάσκουν τη 

δημιουργικότητα. Μ’ αυτό τον τρόπο θα παρακινούν τους μαθητές να σκέφτονται 

αποτελεσματικά και να γίνονται ολοένα και πιο δημιουργικοί. Οι νηπιαγωγοί μπορούν να 

παρασύρουν τα παιδιά να δουν τον κόσμο με άλλα μάτια, αναπτύσσοντας την κριτική τους 

σκέψη. Η Ξανθάκου (2011) επισημαίνει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο 

εκπαιδευτικός στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Αυτό όπως αναφέρει διαφαίνεται και 

μέσα από έρευνες πάνω σε βιογραφικά στοιχεία ατόμων με ψηλές επιδόσεις.  
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5.3.1 «Δημιουργικότητα! Ναι, αλλά πώς;» 

Όπως διαπιστώθηκε μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας, όλοι οι φοιτητές εξέφρασαν 

την πεποίθηση πως τα νήπια χαίρονται και έχουν ενεργητική συμμετοχή όταν ένα μάθημα 

είναι δημιουργικό και πρωτότυπο. Ταυτόχρονα εκφράσαν το θαυμασμό τους για τα 

δημιουργικά άτομα και συγκεκριμένα για τους δημιουργικούς νηπιαγωγούς και 

εκπαιδευτικούς σ’ όλες τις βαθμίδες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως όλοι οι φοιτητές 

δήλωσαν πώς θα ήθελαν να είναι δημιουργικοί. Οι περισσότεροι φοιτητές εξέφρασαν την 

πεποίθηση πως αν είχαν αυτή την ικανότητα θα ήταν πιο αποτελεσματικοί, διερωτήθηκαν 

όμως: «θέλουμε να είμαστε πιο δημιουργικοί, αλλά πώς;»  

Σύμφωνα με τον Veon (2015), πολλοί δάσκαλοι θέλουν να αναπτύξουν τη 

δημιουργικότητα τους όμως χρειάζονται βήμα προς βήμα καθοδήγηση για συγκεκριμένες 

δράσεις. Αναφέρει ως παράδειγμα τα μουσεία, όπου οι άνθρωποι ρίχνουν γρήγορες ματιές 

στα σύγχρονα έργα τέχνης, ξοδεύοντας τον υπόλοιπο χρόνο τους αγνοώντας το έργο, 

διαβάζοντας την εξήγηση για το έργο στο κείμενο δίπλα του. Τονίζει επίσης πως πολλοί 

άνθρωποι πιστεύουν πως η δημιουργικότητα και η τέχνη είναι αλληλένδετες λειτουργίες, η 

μεταξύ τους σύνδεση όμως δεν είναι κάτι που απλά συμβαίνει χωρίς καμιά καθοδήγηση και 

στρατηγική. Όπως επισημαίνει ο Veon (2015), όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν κάτι 

άγνωστο είναι στη φύση τους να ψάχνουν για ένα γενικό πλαίσιο, που θα τους βοηθήσει να 

καταλάβουν. 

Το πλαίσιο και η βοήθεια στη συγκεκριμένη περίπτωση, δόθηκε στους φοιτητές 

μέσω της νέας προσέγγισης που είχε ως βάση της τα στάδια εικαστικής δημιουργίας. Με 

βάση τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε πως ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία οι 

φοιτητές βοηθήθηκαν στο να κάνουν ουσιαστικές επιλογές, που στη συνέχεια τους 
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βοηθήσαν σε διδακτικούς σχεδιασμούς οι οποίοι αντηχούσαν την ατομική τους φωνή. Η 

εφαρμογή της νέας προσέγγισης έδωσε το πλαίσιο και τα εφόδια στους φοιτητές, για έναν 

άλλο τρόπο προσέγγισης του διδακτικού σχεδιασμού και κατ’ επέκταση της διδασκαλίας 

τους. 

Στόχος της έρευνας ήταν ο εξοπλισμός των υποψήφιων νηπιαγωγών με δεξιότητες 

για δημιουργική διδασκαλία. Αυτή η προσπάθεια τους οδήγησε στην επανεξέταση αλλά 

πολύ περισσότερο στην αναζήτηση εναλλακτικών προοπτικών της σχολικής τάξης 

ξεφεύγοντας από παραδοσιακούς και μηχανικούς τρόπους σκέψης και προετοιμασίας της 

διδασκαλίας.  

Όπως υποστηρίζει και ο Day (2004), οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί σε όλα τα επίπεδα, 

είναι εκείνοι που επανεξετάζουν και αναθεωρούν τακτικά τους τρόπους που εφαρμόζουν. 

Αναθεωρούν όχι μόνο στο «τι» και στο «πώς» της διδασκαλίας τους, αλλά και το «γιατί» 

από την άποψη των ηθικών τους σκοπών. Για να είναι κάποιος επαγγελματίας όπως 

επισημαίνει, πρέπει να έχει μια δια βίου δέσμευση για ερευνητική πρακτική. 

5.3.1.1 «Πρωτοτυπία-Ευελιξία -Χιούμορ» 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως για να οικοδομηθεί μια δημιουργική διδασκαλία 

με πρωτοτυπία, χιούμορ και ευελιξία, βοηθά η ύπαρξη ενός πλαισίου, μιας πλατφόρμας, 

που να παρακινεί τους νηπιαγωγούς σε ένα άλλο τρόπο προσέγγισής της. Ένα πλαίσιο, που 

ακολουθώντας το θα μετατραπεί σε τρόπο σκέψης και δράσης για δημιουργική διδασκαλία 

και τα στάδια εικαστικής δημιουργίας μπορούν να λειτουργήσουν προς αυτή τη 

κατεύθυνση.  

Στη συγκεκριμένη έρευνα δημιουργική διδασκαλία ορίστηκε η διδασκαλία κατά την 

οποία υπάρχει πρωτοτυπία, ευελιξία και χιουμοριστική διάθεση. Να υπάρχει το γέλιο στην 
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αίθουσα διδασκαλίας, έτσι που το μάθημα να δημιουργεί ενδιαφέρον και να μετατρέπεται 

σε ευχαρίστηση. Οι περισσότεροι φοιτητές, που δεν είχαν έμφυτη την ικανότητα του 

χιούμορ, το πέτυχαν με διάφορους τρόπους. Είτε δημιουργώντας σενάρια με 

χιουμοριστικούς διαλόγους, είτε εφαρμόζοντας κάποιες τεχνικές που προκαλούσαν το γέλιο 

στα παιδιά. Το σκόπιμα εμπνευσμένο χιούμορ στο μάθημα οδηγούσε σε συμμετοχή και 

αύξηση του ενδιαφέροντος των παιδιών. 

Όπως επισημαίνει η Κοκκίδου (2014) στο σχολικό πρόγραμμα πολλές φορές η χαρά 

θεωρείται κάτι δευτερεύον γι’ αυτό και δεν εμπεριέχεται στη στοχοθεσία κανενός σχολικού 

προγράμματος. Όμως οι στιγμές που αναπολούμε με ευχαρίστηση, είναι οι στιγμές χαράς 

και γέλιου. Εξάλλου η Green (1995) τονίζει πως η χαρά είναι το κλειδί για να 

κινητοποιηθούν τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών παρά οποιεσδήποτε λογικές ή υλικές 

αμοιβές.  

 Οι φοιτητές προσπάθησαν επίσης να πραγματοποιούν δημιουργικές και πρωτότυπες 

διδασκαλίες, κινητοποιώντας το ενδιαφέρον των παιδιών. Αυτό το πετύχαιναν είτε με τη 

χρήση του εποπτικού υλικού με έξυπνους τρόπους και συνδυασμούς, είτε με 

μετασχηματισμό ιδεών και εμπειριών. Με πρωτοτυπία και ευέλικτο τρόπο χειρισμού 

διαφόρων καταστάσεων στην αίθουσα διδασκαλίας κατάφεραν να κινητοποιήσουν το 

ενδιαφέρον των παιδιών με θέματα που είχαν νόημα για τα ίδια. 

Σύμφωνα και με τους Κούσουλα και Μέγα, (2005), η δημιουργική δεξιότητα 

προκύπτει ως αποτέλεσμα πολλών παιδαγωγικών παρεμβάσεων στις οποίες αναπτύσσεται 

κλίμα προσωπικής και ελεύθερης έκφρασης, σε θέματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

νόημα για το μαθητή. Αυτή η διαδικασία διαπιστώθηκε και μέσα από τα πορίσματα της 

έρευνας. Δηλαδή η νέα διδακτική προσέγγιση είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσωπικό 
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νόημα για τον κάθε φοιτητή. Αυτό το ενδιαφέρον αποτυπώθηκε στους διδακτικούς τους 

σχεδιασμούς και στις διδασκαλίες στις οποίες παρουσίαζαν ιδέες από διάφορες γνωστικές 

περιοχές.  

Ακολουθώντας οι φοιτητές τη νέα διδακτική προσέγγιση η οποία είχε ως πλατφόρμα 

της τα στάδια εικαστικής δημιουργίας, έφταναν και στο στάδιο επίλυσης προβλημάτων. Σ’ 

αυτό έπρεπε να επιλύσουν προβλήματα όπως ήταν η οριοθέτηση του θέματος που είχαν για 

επεξεργασία, η οικοδόμηση της διδασκαλίας τους με βάση το πλαίσιο στο οποίο θα 

εφαρμοζόταν κ. ά. Παράλληλα όμως έθεταν και οι ίδιοι «προβλήματα», όπως ακριβώς 

λειτουργούν και οι καλλιτέχνες για να δουν το θέμα τους μέσα από άλλη σκοπιά και σε 

περισσότερο βάθος.  

 Εν κατακλείδι, τα αποτελέσματα της έρευνας ενισχύουν την άποψη πως η 

καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης δεν μπορεί να επιτευχθεί σε μια χωριστή περιοχή του 

αναλυτικού προγράμματος. Στην ενίσχυση της καθοριστικό ρόλο μπορεί να επιτελέσει ο 

εκπαιδευτικός, όταν ο ίδιος αντικρίσει το πολυσύνθετο θέμα της δημιουργικότητας και της 

μάθησης, με αναστοχασμό των ίδιων του των πρακτικών.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται σε συντομία το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας και μια 

σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της. Ακολουθεί αναστοχαστική συζήτηση των 

συμπερασμάτων της έρευνας τα οποία εστιάζονται σε θέματα όπως, η επιθυμία για ανάπτυξη 

της δημιουργικότητας, η σημασία του ενδιαφέροντος του ατόμου για κάποιο θέμα το οποίο 

πυροδοτεί το ενδιαφέρον για δημιουργική ενασχόληση με αυτό. Συζητείται επίσης το θέμα της 

οριοθέτησης, αλλά και η σχέση του εποπτικού υλικού με τη δημιουργική διδασκαλία. 

Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται αναστοχασμός για το μάθημα στο οποίο εφαρμόστηκε η νέα 

διδακτική προσέγγιση, καθώς και η συμβολή της έρευνας στη βιβλιογραφία αλλά και η 

συσχέτιση της με άλλες έρευνες.  

6.1 Θεωρητική βάση της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η προσπάθεια ενθάρρυνσης των φοιτητών και 

υποψήφιων νηπιαγωγών σ’ έναν νέο τρόπο προσέγγισης και οικοδόμησης της διδασκαλίας 

τους ξεφεύγοντας από παραδοσιακές μεθόδους και πρακτικές. Ως εργαλείο σ’ αυτή την 

προσπάθεια χρησιμοποιήθηκαν τα στάδια της εικαστικής δημιουργίας, διαδικασίας για 

δημιουργία νοήματος (Walker, 2001). Αυτή η νέα προσέγγιση στόχευε στην κατανόηση 

από μέρους των υποψήφιων νηπιαγωγών πως η δημιουργικότητα στην οικοδόμηση της 

διδασκαλίας μπορεί να αναπτυχθεί με μεθοδικό τρόπο.  

Στόχος επίσης ήταν η βιωματική εμπλοκή των φοιτητών σε μια πορεία εικαστικής 

δημιουργίας έτσι που να είχε βάθος και νόημα για τους ίδιους και στη συνέχεια η μεταφορά 

αυτού του τρόπου σκέψης και προσέγγισης στην οικοδόμηση της διδασκαλίας τους. Για να 

επιτευχθεί ο σκοπός και στόχος της έρευνας υπήρξε η πιο κάτω θεωρητική βάση στην οποία 

και στηρίχθηκε.  
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Γνωρίζοντας πως η μάθηση του ατόμου στηρίζεται σ’ ένα σύνολο από θέσεις και απόψεις, 

οι οποίες εστιάζουν είτε στο πλαίσιο στο οποίο μαθαίνει το άτομο, κοινωνικοοικοδομικές 

προσεγγίσεις, είτε στο ίδιο το άτομο και πώς αυτό κατασκευάζει τη γνώση, 

κονστροκουβιστικές προσεγγίσεις. Σύμφωνα με την κονστροκουβιστική προσέγγιση, με 

κύριους εκφραστές τους Piaget και Bruner, η πραγματικότητα είναι κοινωνικά 

κατασκευασμένη. Όπως αναφέρει και ο Σαλβαράς (2013), το άτομο δεν προσλαμβάνει 

παθητικά τη γνώση αλλά την κατασκευάζει μέσα από δυναμική δράση, αφού το μυαλό 

επεξεργάζεται τα δεδομένα του περιβάλλοντος και παράγει έννοιες, κρίσεις, συλλογισμούς.  

 Σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις με κύριο εκφραστή τον 

Vygotsky, η γνώση αναπτύσσεται αλληλοεπιδρώντας με το κοινωνικό περιβάλλον και 

εσωτερικεύεται σε μεγάλο βαθμό αλληλοεπιδρώντας με άλλα άτομα. Τα παιδιά 

αλληλοεπιδρούν με πιο ικανούς συνομήλικους ή ενήλικες και περνούν από διαδικασίες 

καθοδήγησης στην αυτονομία ή αυτοκαθοδήγηση (αυτορρύθμιση) (Σαλβαράς, 2013). 

Έχοντας λοιπόν ως βάση τις πιο πάνω θεωρητικές προσεγγίσεις πραγματοποιήθηκε 

η συγκεκριμένη έρευνα δράσης στην οποία εφαρμόστηκε μια νέα διδακτική προσέγγιση. Η 

εφαρμογή των στρατηγικών εικαστικής δημιουργίας για την οικοδόμηση δημιουργικής 

διδασκαλίας μπορεί να συμπεριληφθεί στους παράγοντες που είναι δυνατόν να οδηγήσουν 

στην εμφάνιση της δημιουργικότητας. Αυτό φάνηκε μέσα από τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης έρευνας, αφού η βιωματική εκμάθηση στρατηγικών μάθησης και η 

εφαρμογή τους με αυτορρυθμιζόμενη μάθηση από τους υποψήφιους νηπιαγωγούς 

οδήγησαν σε δημιουργική έκφραση. Τόσο σε εικαστικές τους δημιουργίες, όσο και στην 

οικοδόμηση των διδασκαλιών τους. Ο Σαλβαράς (2013) επισημαίνει πως η παραγωγή 

γνώσης και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας επιτυγχάνονται όταν μετασχηματίζουμε και 
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αναδομούμε και όταν μαθαίνουμε «εργαλεία μάθησης» και τα εφαρμόζουμε με αυτοέλεγχο. 

Τα στάδια εικαστικής δημιουργίας στη συγκεκριμένη έρευνα αποτέλεσαν το πλαίσιο στο 

οποίο οι φοιτητές κατάφεραν να ανακαλύψουν το δικό τους δημιουργικό δυναμικό. 

Αποτελώντας ταυτόχρονα και το «εργαλείο μάθησής» τους για έρευνα και αυτονομία. 

Το μάθημα Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής, στο οποίο εφαρμόστηκε η νέα 

διδακτική προσέγγιση, περιλάμβανε δραστηριότητες και θέματα που ενδιέφεραν άμεσα 

τους φοιτητές, αλλά και που τους ωθούσαν σε συνεργασία και αλληλεπίδραση. Η ενίσχυση 

αυτής της πρακτικής, σύμφωνα και με την Leake (2019), ανοίγει ατέλειωτους τρόπους με 

τους οποίους μπορεί ο ένας να μάθει από τον άλλο προσφέροντας άπειρες ευκαιρίες για να 

κάνουν τη μάθηση όχι μόνο ορατή αλλά και μετασχηματιστική. 

6.2 Σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας   

Η έρευνα άρχισε με διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών νηπιαγωγών για το φαινόμενο 

της δημιουργικότητας και του δημιουργικού διδακτικού σχεδιασμού. Οι φοιτητές αρχικά 

εστίασαν την προσοχή τους στο πεδίο των τεχνών για να περιγράψουν τη δημιουργικότητα. 

Σ’ ότι αφορά τη δημιουργική διδασκαλία θεωρούσαν πως αυτή εκφραζόταν με το πλούσιο 

εποπτικό της υλικό. Η πλειοψηφία δε θεωρούσε τη δημιουργικότητα ως μια ικανότητα που 

δύσκολα μπορούσε να αναπτυχθεί. Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός πως κανείς δεν 

συμφώνησε με την άποψη της ύπαρξης δημιουργικού διδακτικού σχεδιασμού, αλλά 

διδασκαλίας. Όλοι όμως οι φοιτητές εξέφραζαν το θαυμασμό τους για τους δημιουργικούς 

νηπιαγωγούς αναφέροντας πως αυτοί καταφέρνουν να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των 

παιδιών εξασφαλίζοντας την ενεργητική συμμετοχή τους. 

Οι παρατηρήσεις και αξιολογήσεις των διδασκαλιών των φοιτητών κατά τη 

διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, πριν τη νέα διδακτική προσέγγιση, κατέδειξαν μια 
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βασική αδυναμία όλων των διδακτικών σχεδιασμών των φοιτητών. Αυτή ήταν η έλλειψη 

οριοθέτησης του θέματος που είχαν για οικοδόμηση μιας διδασκαλίας. Μια αδυναμία που 

λειτουργούσε ως ντόμινο γιατί χωρίς οριοθέτηση του θέματος οι φοιτητές δεν μπορούσαν 

να θέσουν σαφείς επιδιώξεις και στόχους. Ως επακόλουθο των πιο πάνω, οι δραστηριότητες 

δεν μπορούσαν να καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες των παιδιών. όμως, όπως 

επισημαίνει και η Σφυροέρα (2016), το μαθησιακό περιβάλλον αποτελεί προϋπόθεση για 

οποιοδήποτε σχεδιασμό εκπαιδευτικής παρέμβασης. 

Ουσιαστικά χωρίς οριοθέτηση του θέματος οι διδακτικοί στόχοι αντί να είναι το 

σημείο εκκίνησης ακολουθούσαν τις δραστηριότητες. Οι περισσότεροι φοιτητές επέλεγαν 

δραστηριότητες που θεωρούσαν δημιουργικές και πρωτότυπες και «ταίριαζαν» με το θέμα 

που επρόκειτο να διδάξουν. Αυτές είτε τις είχαν δει να εφαρμόζονται σε άλλα μαθήματα 

π.χ. θεάτρου, είτε τις είδαν να εφαρμόζονται από εν ενεργεία νηπιαγωγούς ή άλλους 

φοιτητές. Διαπιστώθηκε όμως πως δεν μπορούσαν να τις μετασχηματίσουν διδακτικά έτσι 

που να ανταποκρίνονται στο γνωστικό επίπεδο και τις ιδιαιτερότητες των παιδιών που θα 

απευθύνονταν. 

Η αδυναμία των φοιτητών για οριοθέτηση συνδεόταν άμεσα και με το μη επαρκές 

γνωσιολογικό υπόβαθρο για το θέμα του διδακτικού σχεδιασμού και κατ’ επέκταση της 

διδασκαλίας τους. Οι μη επαρκείς και σε βάθος γνώσεις για το θέμα, δεν παρείχαν την 

ικανότητα τους φοιτητές να εστιαστούν σε μια εις βάθος επεξεργασία του θέματος τους. 

Αυτό είχε ως συνέπεια την αδυναμία μετασχηματισμού ιδεών και θέματα που θα 

αναδύονταν από τη γνώση του θέματος. Δηλαδή, αφού δεν υπήρχε ένα συμπαγές 

γνωσιολογικό υπόβαθρο με οριοθέτηση του θέματος, ούτε και συνάφεια των επιδιώξεων με 
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το πλαίσιο της τάξης, η όποια προσπάθεια πρωτοτυπίας στις δραστηριότητες και γενικά στη 

διδασκαλία, δεν κατέληγε σε επιτυχία. 

Συσχετίζοντας τις αντιλήψεις αλλά και τις εφαρμογές των φοιτητών νηπιαγωγών, 

όπως προέκυψαν πριν και μετά την εφαρμογή της νέας διδακτικής προσέγγισης με βάση τα 

στάδια εικαστικής δημιουργίας, αυτές τροποποιήθηκαν καθολικά. Παρατηρήθηκε αλλαγή 

στον τρόπο προσέγγισης των θεμάτων που αφορούσαν το φαινόμενο της δημιουργικότητας, 

αλλά και της οικοδόμησης μιας δημιουργικής διδασκαλίας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 

πρακτικό επίπεδο. Ενώ η πλειοψηφία των φοιτητών αρχικά δήλωνε πως η δημιουργικότητα 

ήταν δύσκολο να αναπτυχθεί, στο τέλος της έρευνας αυτές οι απόψεις τροποποιήθηκαν.  

Παρουσιάστηκε μια βαθύτερη και πιο στοχαστική στάση απέναντι στο φαινόμενο 

της δημιουργικότητας. Όλοι οι φοιτητές εξέφρασαν την άποψη πως ναι, μπορεί να 

αναπτυχθεί ο δημιουργικός τρόπος σκέψης. Αυτός όπως φάνηκε στα δεδομένα της έρευνας, 

μπορούσε να αναπτυχθεί με διάφορους τρόπους. Είτε ακολουθώντας κάποια στρατηγική, 

είτε έχοντας ανατροφοδότηση από κάποιο άλλο άτομο, στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα 

καθηγητή/τρια τους, σε θέματα δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων.  

Αναφορικά επίσης με το δημιουργικό διδακτικό σχεδιασμό, οι απόψεις και θέσεις 

των φοιτητών νηπιαγωγών τροποποιήθηκαν και πάλι καθολικά. Ενώ αρχικά όλοι ήταν 

κατηγορηματικοί για την ύπαρξη δημιουργικού διδακτικού σχεδιασμού, στη συνέχεια αυτή 

η θέση τροποποιήθηκε. Οι φοιτητές θεωρούσαν απαραίτητη την ύπαρξη δημιουργικού 

σχεδιασμού για να μπορέσει κάποιος να οδηγηθούν σε δημιουργική διδασκαλία.   

Στα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφηκε μια ακόμη σημαντική τροποποίηση 

στον τρόπο προσέγγισης των φοιτητών, ως προς την επιλογή του θέματος για οικοδόμηση 

της διδασκαλίας τους. Αρχικά δήλωναν πως όταν τους δίνονταν ένα θέμα, προσπαθούσαν 
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να το επεξεργαζόντουσαν είτε τους ενδιέφερε είτε όχι. Μετά το τέλος της νέας διδακτικής 

προσέγγισης, επέλεγαν θέμα από μια θεματική ενότητα που ενδιέφερε και άρεσε και στους 

ίδιους. Αυτός ο τρόπος επιλογής είχε ως συνέπεια να εργάζονται με περισσότερο 

ενθουσιασμό και να επιτυγχάνουν δημιουργικότερο σχεδιασμό δραστηριοτήτων και 

διδασκαλιών. 

Στο τέλος του τετραμήνου, πλαίσια του μαθήματος «Δραστηριότητες Προσχολικής 

Αγωγής», οι φοιτητές δίδαξαν σε δυάδες, σε μια προδημοτική τάξη ακολουθώντας τα 

στάδια εικαστικής δημιουργίας. Τα αποτελέσματα από τις συνδιδασκαλίες των φοιτητών 

ήταν δημιουργικά και πρωτότυπα. Στους διδακτικούς σχεδιασμούς, αλλά και στις 

διδασκαλίες των φοιτητών υπήρχε δημιουργικότητα, πρωτοτυπία και μεγάλος 

ενθουσιασμός. Σ’ αυτές τις διδασκαλίες παρατηρήθηκε μετασχηματισμός των 

δραστηριοτήτων με τρόπο που να ανταποκρίνονταν στη συγκεκριμένη ομάδα νηπίων. 

Επίσης, το εποπτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε με ευφάνταστους και αποτελεσματικούς 

τρόπους κάτι που εξασφάλισε την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών. 

Τις ομαδικές διδασκαλίες των φοιτητών ακολούθησαν ατομικές κατά τη διάρκεια 

της πρακτικής τους άσκησης, η οποία πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη νέα διδακτική 

προσέγγιση. Μπορεί να αναφερθεί, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, πως στους διδακτικούς 

σχεδιασμούς και στις διδασκαλίες των φοιτητών παρατηρήθηκε σύνθεση ιδεών, 

δημιουργικότητα και πρωτοτυπία. Όλοι οι φοιτητές προσπάθησαν στα μαθήματά τους να 

είναι ευέλικτοι και πραγματοποίησαν δραστηριότητες που ενδιέφεραν και είχαν νόημα για 

τους ίδιους, αλλά και για τα παιδιά της τάξης τους. Αυτό φαινόταν από τις αντιδράσεις και 

τη συμμετοχή των νηπίων κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών. 
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6. 3 Αναστοχασμός για την εφαρμογή της νέας διδακτικής προσέγγισης 

Με βάση την πορεία αλλά και την εξέλιξη της όλης ερευνητικής διαδικασίας, μπορούμε να 

συμπεράνουμε πως σε μεγάλο βαθμό έχει επιτευχθεί ο σκοπός της έρευνας. Δηλαδή η νέα 

διδακτική προσέγγιση οδήγησε σε μια διαδικασία αλλαγής της κουλτούρας των υποψήφιων 

νηπιαγωγών σ’ ότι αφορά την οικοδόμηση δημιουργικής διδασκαλίας. Έχοντας ένα πλαίσιο 

στο οποίο κινήθηκαν οι φοιτητές, μπόρεσαν να κατανοήσουν πως η δημιουργικότητα 

μπορεί να αναπτυχθεί όταν εργαστούμε με μεθοδικότητα και ένα νέο τρόπο προσέγγισής 

της. 

 Οι διδακτικοί σχεδιασμοί και οι διδασκαλίες των φοιτητών συγκρινόμενοι πριν και 

μετά την εφαρμογή των σταδίων εικαστικής έκφρασης παρουσιάζουν πολύ μεγάλες 

αλλαγές. Οι φοιτητές μέσα από τους διδακτικούς σχεδιασμούς τους επεδίωκαν διαδικασίες 

δημιουργίας νοήματος για τα παιδιά ενδυναμώνοντας το ρόλο τους στην μαθησιακή 

διαδικασία. Λειτουργώντας με αυτό τον τρόπο προωθούσαν ένα ερευνητικό και 

δημιουργικό κλίμα στην τάξη μέσα από μια στενή σχέση αλληλεπίδρασης νηπιαγωγού και 

μαθητή. Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούμε να καταλήξουμε στα 

ακόλουθα συμπεράσματα τα οποία απαντούν στα ερωτήματά της έρευνας. Το αρχικό 

ερώτημα αφορούσε το «Πώς μπορούν οι στρατηγικές/στάδια εικαστικής δημιουργίας 

(Walker 2001), να εφαρμοστούν στο πλαίσιο εκπαίδευσης υποψήφιων νηπιαγωγών με στόχο 

το δημιουργικό διδακτικό σχεδιασμό;» 

Μέσω της συγκεκριμένης έρευνας έχει διαφανεί πως οι στρατηγικές που 

ακολουθούνται από καταξιωμένους καλλιτέχνες για να καταλήξουν σε ένα εικαστικό 

αποτέλεσμα με νόημα, μπορούν να μεταφερθούν και σε άλλα πεδία. Μπορούν να 
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αποτελέσουν πλατφόρμα στην εκπαίδευση, έτσι που η μάθηση να συνδυαστεί με την 

πρόκληση ενδιαφέροντος και τη δημιουργικότητα.  

Συγκεκριμένα, το μάθημα «Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής» στο οποίο 

εφαρμόστηκε η νέα διδακτική προσέγγιση, οργανώθηκε ακολουθώντας τις ίδιες 

στρατηγικές. Δηλαδή, αρχικά υπήρξε ένα συμπαγές γνωσιολογικό υπόβαθρο και βιωματική 

εμπλοκή της διδάσκουσας σε εικαστικές δημιουργίες ακολουθώντας αυτές τις 

στρατηγικές/στάδια. Στη συνέχεια έγινε οριοθέτηση του θέματος μέσω του οποίου θα 

επεξεργάζονταν οι φοιτητές η νέα γνώση. Μετά το «τι» απ’ όλα θα διδασκόταν στους 

φοιτητές ακολούθησε το «πώς». Ο προβληματισμός δηλαδή που εστιαζόταν στον τρόπο 

παρουσίασης αλλά και στην επιλογή τέτοιων δραστηριοτήτων που να ενδιέφεραν τους 

φοιτητές. 

Τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης ήταν πολύ επιτυχημένα με βάση τα 

αναστοχαστικά ημερολόγια τόσο της διδάσκουσας όσο και των φοιτητών. Υπήρξε επίσης 

μεγάλη διαφοροποίηση ως προς την παρουσίαση δημιουργικών διδακτικών σχεδιασμών 

αλλά και διδασκαλιών. Οι δραστηριότητες του μαθήματος είχαν νόημα και ενδιέφεραν 

ιδιαίτερα τους φοιτητές. Αυτό φάνηκε στον ενθουσιασμό και το ζήλο που κατέβαλλαν για 

διεκπεραίωσή τους. Η δομή του μαθήματος όπως και ενδεικτικές δραστηριότητες που 

πραγματοποιήθηκαν σ’ αυτό, παρουσιάζονται στον πίνακα 3.2 και στο παράρτημα.  

Το δεύτερο ερώτημα της έρευνας αφορούσε το πώς διαμορφώνονται οι αντιλήψεις 

των υποψήφιων νηπιαγωγών σχετικά με το δημιουργικό διδακτικό σχεδιασμό, όταν 

αξιοποιήσουν στο πρόγραμμα σπουδών τους τα στάδια εικαστικής δημιουργίας. 
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Οι αντιλήψεις των υποψήφιων νηπιαγωγών διαμορφώθηκαν για το «πότε ένα μάθημα είναι 

δημιουργικό». Αυτές επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή των σταδίων 

εικαστικής δημιουργίας στο μάθημα «Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής».  

Τα στάδια εικαστικής δημιουργίας έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και 

προωθούν συγκεκριμένους τρόπους σκέψης για τους καλλιτέχνες. Η ενθάρρυνση των 

φοιτητών να σκέφτονται σαν καλλιτέχνες τους οδήγησε σε έναν άλλο τρόπο αντίκρισης της 

διδασκαλίας τους. Οι δραστηριότητες και οι διδακτικοί σχεδιασμοί που εκπόνησαν οι ίδιοι 

με βάση τη νέα διδακτική προσέγγιση, τους οδήγησε σε έναν άλλο τρόπο σκέψης και 

προσέγγισης της διδασκαλίας και του ρόλου τους. 

Ενώ αρχικά ήταν πεπεισμένοι πως δεν μπορούσε να υπάρξει δημιουργικός 

διδακτικός σχεδιασμός αλλά διδασκαλία, στη συνέχεια δήλωναν ακριβώς το αντίθετο. Δεν 

είναι δυνατό να υπάρξει δημιουργική διδασκαλία αν δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θέλουμε 

να επιτύχουμε και αυτό γίνεται μέσω του σχεδιασμού. 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε τους διδακτικούς σχεδιασμούς και τις 

διδασκαλίες των φοιτητών και πώς αυτοί τροποποιούνται ως προς την ευελιξία, το χιούμορ 

και την πρωτοτυπία, όταν εκπονούνται με βάση τα στάδια εικαστικής δημιουργίας. 

Οι φοιτητές έχοντας ως πλατφόρμα τα στάδια εικαστικής δημιουργίας, 

οικοδομούσαν τις διδασκαλίες τους επιλέγοντας θέματα που τους ενδιέφεραν και 

μελετούσαν γι’ αυτά αποκτώντας ένα συμπαγές γνωσιολογικό υπόβαθρο. Αυτή η 

διαδικασία τους καθιστούσε ικανούς να οριοθετούν το θέμα τους, γνωρίζοντας τι ακριβώς 

ήθελαν να παρουσιάσουν και να ζητήσουν από τα παιδιά. Ακολουθώντας τη νέα διδακτική 

προσέγγιση οι φοιτητές εστιάζονταν στην απόδοση νοήματος τόσο για τους ίδιους, αλλά 

πολύ περισσότερο για τα παιδιά.  
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Με αυτή την προσέγγιση οι διδακτικοί τους σχεδιασμοί και οι διδασκαλίες έγιναν πιο 

δημιουργικές, με πρωτότυπες δραστηριότητες δομημένες με χιούμορ και ευελιξία. Οι 

φοιτητές δεν στόχευαν απλά στο πώς θα διδάξουν το μάθημα, ποιο εποπτικό υλικό θα 

χρησιμοποιήσουν, αλλά στο τι θα διδάξουν στα παιδιά. Ουσιαστικά η νέα διδακτική 

προσέγγιση ωθούσε τους φοιτητές να σκέφτονται και να αναστοχάζονται πάνω στη ίδια 

τους την δράση.  

Το κάθε σχολικό πλαίσιο διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στις επιδιώξεις των 

φοιτητών και αυτό οδηγούσε σε επιτυχημένες διδασκαλίες. Εξάλλου η νοηματοδότηση των 

όσων καλούταν να εκτελέσουν τα παιδιά αποτελούσε κίνητρο για τη συμμετοχή τους 

ενεργοποιώντας διαδικασίες σκέψης. 

Το τέταρτο ερώτημα της έρευνας αφορούσε τα εμπόδια/δυσκολίες τα οποία 

παρουσιάστηκαν στους φοιτητές-νηπιαγωγούς κατά την εφαρμογή των στρατηγικών 

εικαστικής δημιουργίας με σκοπό το δημιουργικό διδακτικό σχεδιασμό; 

Στην πορεία εφαρμογής των στρατηγικών εικαστικής δημιουργίας προέκυψαν 

κάποιες δυσκολίες στους φοιτητές. Αναμφίβολα οι πεποιθήσεις που κουβαλούσε ο καθένας 

για το πώς μαθαίνουν τα παιδιά, ποιο θεωρούσαν δημιουργικό μάθημα, οι αντιλήψεις για 

το δικό τους ρόλο στη διαδικασία μάθησης, ήταν βασικοί παράγοντες που επιδρούσαν στην 

εφαρμογή της νέας προσέγγισης. Η διαδικασία αλλαγής του τρόπου προσέγγισης της 

διδασκαλίας ήταν πρόκληση για τους φοιτητές.  

Θαύμαζαν τους δημιουργικούς εκπαιδευτικούς και στην προσπάθεια τους να τους 

μοιάσουν κατέφευγαν στη μίμηση και στην επανάληψη δραστηριοτήτων που έβλεπαν από 

αυτούς. Επίσης υπήρχε η πεποίθηση τους περισσότερους, πως το εποπτικό υλικό θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε δραστηριότητες που θα ενδιέφεραν τα παιδιά, αλλά θα έκανε και 
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το μάθημα πιο δημιουργικό. Γι’ αυτό το λόγο αρκετές φορές κατέφευγαν στη δημιουργία 

πολυέξοδων υλικών με στόχο τη δημιουργία ενός προκλητικού και δημιουργικού 

περιβάλλοντος μάθησης. Μη δίνοντας όμως ιδιαίτερη σημασία στις διάφορες 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ποικίλες ενέργειες που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους 

οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί για επίτευξη των στόχων τους.  

Μια άλλη δυσκολία των φοιτητών ήταν η επιλογή του θέματος για διδασκαλία, στα 

πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης. Ένα αδιάφορο θέμα γι’ αυτούς δεν προδιέθεται μια 

δημιουργική πορεία για την επεξεργασία του. Παίρνοντας ένα γενικό θέμα από το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα αγνοούσαν πως αυτό απλά αποτελούσε μια πρόταση. 

Οι πιο πάνω δυσκολίες αποτελούσαν κρίκους της ίδιας αλυσίδας, δηλαδή, η 

προσπάθεια να οικοδομήσουν δημιουργικές διδασκαλίες αποτύγχανε. Αφού δεν υπήρχε ένα 

ξεκάθαρο και σαφές θέμα που θα ενδιέφερε και τους ίδιους, το οποίο να επεξεργάζονταν 

λαμβάνοντας υπόψη τα παιδιά στα οποία θα απευθύνονταν. Αυτές οι δυσκολίες 

παρουσιάζονται στη συνέχεια στα υποκεφάλαια: (α) Ανάπτυξη δημιουργικότητας! Πώς; (β) 

Ενδιαφέρον για το θέμα και (γ) Λύση προβλήματος – Οριοθέτηση 

6.3.1 Ανάπτυξη δημιουργικότητας! Πώς; 

«Δεν είναι η γνώση καθαυτή ο πραγματικός σκοπός του σχολείου, αλλά η ανακάλυψη του πώς 

αποκτιέται η γνώση»  J. Dewey  

 

Ένα βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι η ανάγκη των φοιτητών για ένα πλαίσιο και μια 

στρατηγική που να έχουν ως οδοδείκτη προς την κατεύθυνση του δημιουργικού διδακτικού 

σχεδιασμού και της διδασκαλίας. Αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις όλων των φοιτητών οι 

οποίοι ήθελαν να είναι δημιουργικοί νηπιαγωγοί, όμως διερωτώντουσαν πώς θα μπορούσαν 

να το επιτύχουν αυτό. Γι’ αυτό το θέμα, ο Veon (2015) επισημαίνει πως πολλοί δάσκαλοι 

θέλουν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους όμως χρειάζονται βήμα προς βήμα 
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καθοδήγηση και εξάσκηση. Αναφέρει ως παράδειγμα τα μουσεία, όπου οι άνθρωποι 

ρίχνουν γρήγορες ματιές στα σύγχρονα έργα τέχνης, ξοδεύοντας τον υπόλοιπο χρόνο τους 

αγνοώντας το έργο, διαβάζοντας την εξήγηση για το έργο στο κείμενο δίπλα του. Οι 

άνθρωποι όταν αντιμετωπίζουν κάτι άγνωστο χρειάζονται πλαίσιο που θα τους βοηθήσει 

να καταλάβουν.  

Ουσιαστικά οι φοιτητές παρατηρήθηκε πως ήταν πολύ πρόθυμοι και επιθυμούσαν 

να πραγματοποιούν δημιουργικά μαθήματα. Όμως τις περισσότερες φορές για να το 

επιτύχουν αυτό κατέφευγαν σε επανάληψη δραστηριοτήτων που είχαν δει και τους έκαναν 

εντύπωση. Είτε αυτές τις είδαν να εφαρμόζονται σε νηπιαγωγεία που πραγματοποιούσαν 

την πρακτική τους άσκηση, είτε σε βιωματικά εργαστήρια του πανεπιστημίου στα πλαίσια 

διαφόρων μαθημάτων του Τμήματος. Χωρίς όμως να καταφέρνουν να τις μετασχηματίζουν 

δίνοντας το προσωπικό τους στυλ, αλλά πολύ περισσότερο να τις προσαρμόσουν στο 

πλαίσιο στο οποίο θα τις εφάρμοζαν.  

Ακολουθώντας τις στρατηγικές εικαστικής δημιουργίας στο μάθημα 

«Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής», όλοι οι συμμετέχοντες φοιτητές και διδάσκουσα, 

είχαν εμπλακεί σε διερευνητικές διαδικασίες. Ακολούθησαν μεθόδους όπως, σκόπιμο 

παιχνίδι, ρίσκο και πειραματισμό, διαδικασίες που σύμφωνα με τη Walker (2001), 

θεωρούνται υψίστης σημασίας για την εικαστική έκφραση ως διαδικασία δημιουργίας και 

ανακάλυψης νοημάτων. Οι φοιτητές μπαίνοντας σε τέτοιου είδους διαδικασίες ωθούνταν 

σε προβληματισμό και βίωναν βαθύτερες σκέψεις, αναφορικά με την οικοδόμηση μιας 

διδασκαλίας. 

Αναφέροντας πως οι φοιτητές ακολουθούσαν τις στρατηγικές εικαστικής 

δημιουργίας, σίγουρα δεν ακολουθούσαν κάτι προσχεδιασμένο. Αφού κάτι τέτοιο σύμφωνα 
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και με το Sawyer (2004), σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηρίσει μια διδασκαλία 

ως δημιουργική, αφού θα ακολουθεί κάτι προσχεδιασμένο. Αντίθετα αυτή η διαδικασία 

οδηγούσε τους φοιτητές σε αυτονομία αφού ενδυναμωνόταν ο ρόλος τους στον καθορισμό 

της μαθησιακής διαδικασίας. Έχοντας τα στάδια εικαστικής έκφρασης για δημιουργία 

νοήματος ως πλατφόρμα, ακολουθούσαν διαδικασίες δημιουργίας νοήματος και όχι απλή 

συσσώρευση γνώσεων. 

6.3.2 Ενδιαφέρον για το θέμα 

«Εκπαίδευση δεν σημαίνει να γεμίζεις ένα δοχείο αλλά να ανάβεις μια φωτιά» Y.B. Yeats 

Στο νηπιαγωγείο του 21ου αιώνα, χρειάζονται δράσεις που να ενδιαφέρουν άμεσα τα παιδιά 

και να αυξάνουν την περιέργεια και τον ενθουσιασμό τους στην αναζήτηση της γνώσης. 

Τον καθοριστικό ρόλο του ενδιαφέροντος του ατόμου για δημιουργική ενασχόληση και 

έκφραση επισημαίνει και η Walker (2001), αναφερόμενη στη δημιουργία τέχνης 

(artmaking) από μαθητές. Η Walker αναφερόμενη στην τέχνη, επισημαίνει πως αρκετές 

φορές το εικαστικό αποτέλεσμα από τους μαθητές είναι επιφανειακό και ρηχό, διότι το θέμα 

ή η ιδέα είναι πολύ μακριά από τα ενδιαφέροντα τους. Η ίδια υπογραμμίζει πως η 

προσωπική σύνδεση με το θέμα/ιδέα είναι πολύ σημαντική για την καλλιτεχνική δημιουργία 

αφού όλα ξεκινούν από μια ιδέα η οποία αποτελεί το εννοιολογικό υπόβαθρο για 

δημιουργία. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μιλούμε για δημιουργία με νόημα και βάθος, αλλά 

απλά άσκηση στη λύση ενός προβλήματος.  

Έχοντας την πεποίθηση πως το ενδιαφέρον του ατόμου για οποιοδήποτε θέμα 

αποτελεί το βασικότερο συστατικό της δημιουργικότητας, οικοδομήθηκε το μάθημα 

«Δραστηριότητες Προσχολικής Εκπαίδευσης». Εφαρμόζοντας τις στρατηγικές εικαστικής 

δημιουργίας ο κάθε φοιτητής επέλεγε θέμα από ένα θεματικό άξονα, που ενδιέφερε τον ίδιο 
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και εργαζόταν πάνω σ’ αυτόν. Οι συζητήσεις, οι παρουσιάσεις, και οι αναστοχασμοί που 

πραγματοποιούνταν στο μάθημα βοηθούσαν τους φοιτητές να τοποθετήσουν τις 

προσωπικές τους εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό 

πλαίσιο. Αυτή η διαδικασία χάραξε και την πορεία που ακολουθούσαν για οικοδόμηση μιας 

δημιουργικής διδασκαλίας.  

Συγκεκριμένα, η επιλογή θέματος από κάθε φοιτητή ξεχωριστά από μια θεματική 

ενότητα, αποτελούσε πρόκληση για τον ίδιο. Το ενδιαφέρον του για το θέμα τον 

κινητοποιούσε στο να διατυπώνει ιδέες ή υποθέσεις, να δοκιμάζει, να τροποποιεί αυτές τις 

υποθέσεις και να παρουσιάζει αποτελέσματα. Ουσιαστικά το ενδιαφέρον των φοιτητών 

ενίσχυε την ενεργητική συμμετοχή τους στο μάθημα. Αυτή η διαδικασία λειτουργούσε σαν 

συγκοινωνούντα δοχεία στη διαδικασία μάθησης, δηλαδή το ενδιαφέρον για το θέμα 

οδηγούσε στη συμμετοχή του φοιτητή και η συμμετοχή του αύξανε το ενδιαφέρον του για 

τα δρώμενα στην αίθουσα διδασκαλίας. Αυτός ο «κύκλος» οδηγούσε σε δημιουργία νέων 

εμπειριών και ερεθισμάτων στο πλαίσιο που δημιουργούσε η νέα διδακτική προσέγγιση. Το 

αποτέλεσμα που προερχόταν από αυτή τη διαδικασία είχε ενδιαφέρον και νόημα για τον 

ίδιο το φοιτητή και αυτό τον οδηγούσε σε ένα δημιουργικό ταξίδι γνώσης για τον ίδιο αλλά 

πολύ περισσότερο για τα παιδιά.  

Όπως αναφέρουν και οι (Chang, 2015∙  Μαγουλιώτης, 2014∙  Βάος, 2008∙ και 

Walker, 2001), βασική προϋπόθεση επιτυχίας κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας είναι το 

ενδιαφέρον του δημιουργού για το θέμα. Χωρίς ενδιαφέρον και ενθουσιασμό, η δημιουργία 

είναι πολύ δύσκολη και μάλλον καταλήγει σε μηχανική διαδικασία που καμιά σχέση δεν 

έχει με μάθηση και δημιουργικότητα. Εξάλλου όπως αναφέρουν οι Ματσαγγούρας και 
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Χατζηγεωργίου (2009), για να μην έχουμε μια μηχανική μάθηση απομνημόνευσης, 

εμπλέκουμε ενεργά τους μαθητές σε θέματα που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα τους. 

6.3.3 Λύση προβλήματος – Οριοθέτηση 

Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας επιτυγχάνεται μέσα από περιορισμούς παρά μέσα από την 

απουσία περιορισμών (Finke, Ward & Smith 1992) 

Για την οικοδόμηση μιας δημιουργικής διδασκαλίας υπάρχουν αρκετές παράμετροι που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους φοιτητές νηπιαγωγούς, αυτές αφορούν: Τις 

δραστηριότητες, οι οποίες δεν πρέπει απλά να εστιάζονται στο γνωστικό περιεχόμενο και 

στη μετάδοση γνώσεων με τα παιδιά να έχουν παθητικό ρόλο, αλλά να τα προκαλούν έτσι 

που να έχουν ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα. Οι στόχοι κάθε διδακτικού σχεδιασμού 

πρέπει να είναι σαφείς έτσι που να οδηγούν σε οργάνωση των δράσεων του φοιτητή με 

συγκεκριμένες προθέσεις. Θα πρέπει επίσης να έχουν υπόψιν τους πως τα παιδιά μαθαίνουν 

με διαφορετικούς τρόπους γι’ αυτό και πρέπει να ακολουθούν διάφορες διδακτικές 

στρατηγικές. 

Για να επιτευχθούν και να λυθούν τα πιο πάνω «προβλήματα» καθοριστικός 

παράγοντας είναι η οριοθέτηση του θέματος για διδασκαλία. Λέγοντας οριοθέτηση 

εννοούμε την επιλογή ενός πολύ συγκεκριμένου θέματος, που ενδιαφέρει τον φοιτητή, από 

μια θεματική ενότητα και την οικοδόμηση της διδασκαλίας του μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο. 

Δίνοντας έμφαση στην οριοθέτηση του θέματός τους οι φοιτητές μπορούν να οικοδομούν 

διδασκαλίες οι στόχοι και οι δραστηριότητες των οποίων εξετάζουν σε βάθος το θέμα αφού 

είναι εστιασμένες σ’ αυτό. Αυτή η διαδικασία οδηγεί σε ανάπτυξη της δημιουργικής και 

κριτικής σκέψης, αφού οι διδάσκοντες έχουν να χειριστούν ένα θέμα δίνοντας δημιουργικές 

λύσεις. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να αξιολογήσουν τη σχέση των λύσεων με το θέμα και το 

πλαίσιο στο οποίο θα τις εφαρμόσουν. Αυτός ο τρόπος προσέγγισης διατηρεί το ενδιαφέρον 
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των φοιτητών αφού διερευνούν το θέμα τους σε βαθύτερα επίπεδα αποκτώντας 

περισσότερη γνώση. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας οδηγεί σε διδασκαλίες που δεν 

αποτελούν απλά τη διεκπεραίωση μιας εργασίας. Αλλά έχουν νόημα και σκοπό για το 

φοιτητή νηπιαγωγό αλλά πολύ περισσότερο για τα παιδιά στα οποία θα απευθύνεται. 

Όπως επισημαίνει η Walker (2001), ο καθορισμός ορίων και η κατανόηση της 

οριοθέτησης καθιστούν ικανούς τους καλλιτέχνες να εργάζονται δημιουργικά. Οι Finke, 

Ward και Smith (1992) αναφέρονται σε ερευνητικά πορίσματα τα οποία κατέδειξαν πως 

υπήρξε ανάπτυξη της δημιουργικότητας μέσα από περιορισμούς παρά μέσα από την 

απουσία περιορισμών.  

6.3.4 Δημιουργική διδασκαλία και εποπτικά μέσα  

«Πάντων χρημάτων μέτρον εστίν άνθρωπος» Πρωταγόρας 

Με τον όρο εποπτικό υλικό ή εποπτικό μέσο διδασκαλίας αναφερόμαστε σε οτιδήποτε 

οπτικο-ακουστικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Είναι 

μια αισθητηριακή τεχνική που έχει ως σκοπό την αύξηση του ενδιαφέροντος και της 

συμμετοχής των παιδιών, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο βελτιώνει το μαθησιακό αποτέλεσμα.  

Οι φοιτητές με βάση τα δεδομένα, έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στο εποπτικό υλικό 

θεωρώντας πολύ δημιουργικούς τους νηπιαγωγούς που είχαν την ικανότητα να 

ζωγραφίζουν και να κατασκευάζουν ωραίο υλικό για τα μαθήματά τους. Είχαν την 

πεποίθηση πως αυτοί οι νηπιαγωγοί πραγματοποιούσαν δημιουργικές διδασκαλίες.  

Αναμφίβολα στις μικρές ηλικίες το εποπτικό υλικό θεωρείται απαραίτητο για να 

ενεργοποιήσει τα παιδιά και το μάθημα να γίνει πιο παραστατικό, ελκυστικό, ρεαλιστικό 

και αποδοτικό. Τα παιδιά εξάλλου μαθαίνουν ευκολότερα με τις αισθήσεις αφού με αυτό 

τον τρόπο έχουν άμεση εμπειρία για ό, τι διδάσκονται. Όμως όσα και αν μπορεί να 

προσφέρει στη διδασκαλία το εποπτικό υλικό ο ρόλος του είναι και θα παραμείνει 
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βοηθητικός. Οι διαστάσεις της διδασκαλίας είναι τέτοιες για την προσέγγιση των οποίων 

τίποτα δεν θα μπορέσει να αντικαταστήσει τους νηπιαγωγούς. 

 Η αποτελεσματικότητα του εποπτικού υλικού δεν εξαρτάται μόνο από τα 

χαρακτηριστικά του, μέγεθος, ποικιλία, εναλλαγή, αλλά πολύ περισσότερο από τον τρόπο 

αξιοποίησης του (Ματσαγγούρας, 1999). Όσο καλαίσθητο και ελκυστικό κι αν είναι την 

αποτελεσματικότητά του θα την καθορίσει η χρήση του. Η δημιουργικότητα, η ευελιξία και 

πρωτοτυπία του νηπιαγωγού θα ορίσει και τη διδασκαλία ως δημιουργική και 

αποτελεσματική. Για παράδειγμα, η μετατροπή μιας γαντόκουκλας από άψυχο και ακίνητο 

αντικείμενο σε ζωντανό, εξαρτάται από την ευελιξία του/της νηπιαγωγού. Ένα κομμάτι 

ύφασμα μπορεί να μετατραπεί σε θάλασσα, σε μαγικό χαλί που μπορεί να ανεβάσει τα νήπια 

στον ουρανό, ή μπορεί να παραμείνει ένα άψυχο κουρέλι παρατημένο σε μια γωνιά της 

τάξης.  

Το εποπτικό υλικό για τους νηπιαγωγούς σημαίνει προσεκτική επιλογή και 

κατάλληλη χρήση με διαρκή προβληματισμό για το πώς οι συγκεκριμένες διαστάσεις του 

θα γίνουν αντιληπτές από τα παιδιά. Αυτό που καθορίζει τη δημιουργικότητα σε μια 

διδασκαλία, σ’ ότι αφορά το εποπτικό υλικό, είναι ο συνδυασμός του με πρωτότυπους 

τρόπους με το θέμα. Η χρήση του με ευφάνταστους τρόπους έτσι που να εξάπτει τη 

φαντασία και περιέργεια των παιδιών, τότε μπορούμε να αναφερόμαστε σε 

δημιουργικότητα και δημιουργική διδασκαλία. Με αυτή την προσέγγιση δημιουργούμε 

βιώματα στα παιδιά που είναι και το πιο ουσιαστικό. 
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6.4 Αναστοχασμός για το μάθημα «Δραστηριότητες προσχολικής αγωγής» 

«Οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει μόνο να διδάσκουν δημιουργικά, αλλά να διδάσκουν τη 

δημιουργικότητα» (Sternberg, 2010 & Torrance, 1995) 

Ακολουθώντας την πιο πάνω άποψη, στόχος του μαθήματος «Δραστηριότητες 

Προσχολικής Αγωγής», δεν ήταν απλά η δημιουργικότητα στη διεξαγωγή του, αλλά η 

διδασκαλία της δημιουργικότητας σ’ αυτό. Γι’ αυτό και το μάθημα δομήθηκε με άξονα τις 

στρατηγικές εικαστικής δημιουργίας. Σύμφωνα με αυτές, οι δραστηριότητες και οι 

προσεγγίσεις που ακολουθούνταν στο μάθημα παρακινούσαν τους φοιτητές να σκέφτονται 

πιο βαθιά και με εφευρετικό τρόπο. 

Η παρουσίαση στους φοιτητές των διάφορων σταδίων εμπεριείχε και την 

ταυτόχρονη εφαρμογή τους από τη διδάσκουσα. Για παράδειγμα στο στάδιο «λύση 

προβλήματος», τέθηκαν προβληματισμοί, όπως θα έπρεπε να κάνουν και οι φοιτητές στις 

δικές τους διδασκαλίες, όπως: 

- Ποιοι σαφείς στόχοι θα θέτονταν σε κάθε μάθημα που θα εξυπηρετούσαν το θέμα. 

- Πώς θα γινόταν το μάθημα ενδιαφέρον για τους φοιτητές έτσι που να εξασφαλιζόταν 

η ενεργητική συμμετοχή και τη μεταξύ τους συνεργασία. 

- Ποια εποπτικά μέσα διδασκαλίας θα χρησιμοποιούνταν αλλά και πώς 

Η προσέγγιση και η φιλοσοφία του μαθήματος εστίασε σε κονστρουκτιβιστικές 

(constructivism) προσεγγίσεις στη μάθηση όπου η γνώση οικοδομείται μέσω διάδρασης. 

Σύμφωνα με αυτήν, οι μαθητές αποκτούν ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες και 

παράλληλα κατανοούν περισσότερο το αντικείμενο προς μάθηση, όταν αυτό εντάσσεται σε 

ένα κοινωνικό συγκείμενο που έχει σημασία για αυτούς.  

Με βάση λοιπόν αυτή την αρχή διαμορφώθηκαν οι δραστηριότητες με έμφαση στην 

συνεργατική και αλληλεπιδραστική προσέγγιση. Αυτές δεν αφορούσαν μόνο διαδικασίες 

απλής μετάδοσης γνώσεων με τους φοιτητές να βρίσκονται σε παθητικό ρόλο, αλλά η 

ενεργητική και βιωματική συμμετοχή τους αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση. Οι 
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δραστηριότητες οικοδομήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη προϋπάρχουσες γνώσεις και 

εμπειρίες των φοιτητών σε θέματα δημιουργικού διδακτικού σχεδιασμού και διδασκαλίας.  

Το αποτέλεσμα αυτής της μαθησιακής διαδικασίας ήταν σκόπιμο αλλά και χρήσιμο 

για τους φοιτητές. Το ενδιαφέρον τους ανανεωνόταν για το μάθημα αφού τις γνώσεις που 

κατακτούσαν τις μετέφεραν σε παρόμοιες καταστάσεις στο χώρο του νηπιαγωγείου, ή σε 

μικροδιδασκαλίες στην αίθουσα διδασκαλίας. Προσπαθούσαν να σκέφτονται σαν 

καλλιτέχνες νηπιαγωγοί, όπως ανέφεραν οι ίδιοι, ακολουθώντας τα στάδια εικαστικής 

δημιουργίας και η πλειοψηφία το κατάφερε. Παρατηρήθηκε πως η νέα διδακτική 

προσέγγιση τους ενθάρρυνε στο να δοκιμάζουν νέες λύσεις και να αισθάνονται ασφαλείς.  

Η αποτελεσματικότητα της προσέγγισης έγκειται και στο γεγονός ότι οι φοιτητές 

τέθηκαν σε πραγματικές καταστάσεις προβληματισμού. Κλήθηκαν να δώσουν λύσεις με 

τρόπο που για την κατάκτηση της νέας γνώσης έπρεπε να σκεφτούν πιο δημιουργικά και 

πρωτότυπα. Ενθαρρύνονταν να ρισκάρουν και να δοκιμάζουν νέες λύσεις, κάτι που 

διαπιστώθηκε στα δεδομένα της έρευνας. Οι φοιτητές στόχευαν οι διδακτικοί σχεδιασμοί 

και οι διδασκαλίες τους να είναι πρωτότυποι, ευέλικτοι και με χιούμορ. Μελετούσαν σε 

βάθος το θέμα τους και προσπαθούσαν να δώσουν πρωτότυπες λύσεις που θα οδηγούσαν 

τα παιδιά και τους ίδιους σε ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. 

Τελειώνοντας, επισημαίνεται πως η εφαρμογή της νέας διδακτικής προσέγγισης 

ακολουθώντας τα στάδια εικαστικής δημιουργίας, μπορεί να συμβάλει θετικά στην 

οικοδόμηση δημιουργικών μαθημάτων από υποψήφιους νηπιαγωγούς. Αυτός ο νέος τρόπος 

αντίκρισης της διδασκαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μια διαδικασία αλλαγής της κουλτούρας 

ο οποίος υποστηρίζει και ενισχύει τη δημιουργικότητα των μελλοντικών νηπιαγωγών. Η 

νέα προσέγγιση μπορεί να συμβάλει στην προώθηση δημιουργικού κλίματος στην 
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προσχολική εκπαίδευση μέσα από μια στενή σχέση αλληλεπίδρασης νηπιαγωγού και 

παιδιού με βάση τα βιώματα, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες τους. 

 Συνοψίζοντας, η ικανοποίηση της διδάσκουσας και ερευνήτριας από το μάθημα 

οφείλεται στο γεγονός ότι αποτέλεσε πρόκληση για την ίδια η δημιουργική διδασκαλία μιας 

νέας προσέγγισης για ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Παράλληλα, αυτή η διαδικασία 

συνέβαλε στον εμπλουτισμό των γνώσεων και ανάπτυξη των ικανοτήτων της για προώθηση 

ερευνητικού και δημιουργικού κλίματος στην αίθουσα διδασκαλίας. Η αλληλεπίδραση της 

επίσης με τους φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, ανέπτυξε και ενίσχυσε τη 

μεταξύ τους σχέση κάτι που βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό την πορεία και επιτυχή εξέλιξη 

του μαθήματος. Επίσης μεγάλη βοήθεια για την ίδια αποτέλεσε η συνεργασία και η άποψη 

της επόπτριας αλλά και συναδέλφων της για την πορεία του μαθήματος. Η δική τους οπτική 

και οι ερμηνείες πολλές φορές βοήθησαν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η και Ρεκαλίδου 

(2016), στο «ξεκλείδωμα» στον τρόπο σκέψης της. 

6.5 Ποια η συμβολή της έρευνας στη βιβλιογραφία 

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία και σε έρευνες η δημιουργικότητα θεωρείται ως μια πολύ 

σημαντική παράμετρος για την εξέλιξη της ζωής του ατόμου αλλά και της κοινωνίας του 

21ου αιώνα (Miller και Dumford, 2015∙ Chang, 2015∙ Veon, 2015∙ Sternberg, 2010).   

Ένας μεγάλος αριθμός χωρών σ’ όλο τον κόσμο όπως αναφέρει και ο Pllana (2019), 

καταδεικνύει πως η ανάπτυξη  της δημιουργικότητας αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τόνωση 

της οικονομίας. Ο ίδιος μελέτησε τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που 

πραγματοποιούνται, με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας σε έξι χώρες (ΗΠΑ, 

Ινδία, Χιλή, Μεξικό, Κίνα και Σιγκαπούρη). Παρά το γεγονός, όπως αναφέρει, πως όλες οι 

χώρες έχουν ομοιότητες με την εφαρμογή της δημιουργικότητας στις εκπαιδευτικές τους 
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μεταρρυθμίσεις, όλες αναγνωρίζουν το βάρος που μετατίθεται στη σύγχρονη εκπαίδευση 

για ανάπτυξή της. Η πρόοδος της εκπαίδευσης σ’ ότι αφορά τη δημιουργικότητα, αποτελεί 

το πρώτο βήμα καινοτομίας της κάθε χώρας που στη συνέχεια αυτό οδηγεί στο να 

επιτευχθεί η ανάπτυξη ολόκληρης της οικονομίας μέσα σε μια κοινωνία (Pllana, 2019). 

Με βάση τον πιο πάνω προσανατολισμό μπορούμε να παρατηρήσουμε πως μια από 

τις κυριότερες πτυχές της παγκόσμιας έρευνας στρέφεται στη σχέση δημιουργικότητας και 

μάθησης και στην ενθάρρυνσής της σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Όπως αναφέρει και ο 

Veon (2015), χρειάζονται αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας που να 

στοχεύουν στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης. Ως εκ τούτου αρκετοί ερευνητές 

δίνουν έμφαση στη σημασία της δημιουργικής διδασκαλίας και αναφέρονται στον 

καθοριστικό ρόλο που μπορούν να επιτελέσουν οι εκπαιδευτικοί. Για παράδειγμα οι 

Thurlings, Evers και Vermeulen (2015), τονίζουν πως όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν 

υποχρέωση να δίνουν στους μαθητές τους ώθηση να επιλύνουν προβλήματα με δημιουργικό 

τρόπο. Αλλά και να τους οδηγούν σ’ έναν άλλο τρόπο σκέψης μακριά από μηχανικές 

διαδικασίες.  

Όπως επισημαίνουν και οι Reimeres και Chung, (2016), οι πιο τολμηρές προσδοκίες 

της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα απαιτούν νέα σκέψη και νέους τρόπους διδασκαλίας. 

Υποστηρίζουν δε πως ίσως το πιο σημαντικό παγκόσμιο κίνημα για την εκπαίδευση όλων 

των παιδιών, είναι η ενίσχυση του εκπαιδευτικού για να βρει το καλύτερο τρόπο 

υποστήριξης της μάθησής τους. Αυτός ακριβώς είναι και ο σημαντικός ρόλος που μπορούν 

να επιτελέσουν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στην εκπαίδευση υποψήφιων 

εκπαιδευτικών. Όπως επισημαίνει και ο Sternberg (2010), το περιβάλλον που υποστηρίζει 
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και επιβραβεύει τη δημιουργική σκέψη απαιτείται να χρησιμοποιεί εποικοδομητικές 

πρακτικές διδασκαλίας που δίνουν χώρο στη δημιουργική σκέψη.  

Συμφωνώντας με τα πιο πάνω και γνωρίζοντας πόσο ευαίσθητη είναι η περιοχή της 

εκπαίδευσης, η συγκεκριμένη έρευνα είχε ως κυριότερο σκεπτικό της την προσπάθεια 

βελτίωσης των εκπαιδευτικών πρακτικών που εστιάζονται σε γνωστικές δεξιότητες 

σχετικές με τη δημιουργικότητα. Η νέα διδακτική προσέγγιση που αφορά την οικοδόμηση 

δημιουργικής διδασκαλίας, μπορεί να συμβάλει στη βιβλιογραφία αφού εστιάζεται σε ένα 

συγκεκριμένο τομέα που αφορά και μπορεί να βοηθήσει τους υποψήφιους νηπιαγωγούς. Οι 

στρατηγικές εικαστικής δημιουργίας μπορούν να αποτελέσουν την πλατφόρμα από την 

οποία οι φοιτητές νηπιαγωγοί θα παίρνουν βοήθεια για την οικοδόμηση δημιουργικής 

διδασκαλίας.  

Η συγκεκριμένη έρευνα δράσης υιοθέτησε την προσπάθεια πολλών χωρών του 

κόσμου για ενίσχυση των υποψήφιων εκπαιδευτικών, οδηγώντας τους σ’ έναν άλλο τρόπο 

οργάνωσης και μετάδοσης των γνώσεων τους ακολουθώντας μια νέα προσέγγιση. Οι 

φοιτητές απόκτησαν ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες που βίωσαν στο μάθημα 

«Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής». Όμως παράλληλα κατανόησαν περισσότερο το 

αντικείμενο της οικοδόμησης μιας διδασκαλίας αφού εντάχθηκε σε ένα κοινωνικό 

συγκείμενο που είχε σημασία για αυτούς.  

Με την εφαρμογή της νέας διδακτικής προσέγγισης δημιουργήθηκε ένας 

προγραμματισμένος προβληματισμός  για τους φοιτητές. Στόχος αυτής της διαδικασίας 

ήταν οι παρώθηση τους «να βγουν έξω από το κουτί», να είναι διερευνητικοί και 

δημιουργικοί, αλλά ταυτόχρονα να έχουν και ηγετικό ρόλο σε κάθε μάθημα. Οι εφαρμογή 

των στρατηγικών εικαστικής δημιουργίας για οικοδόμηση δημιουργικής διδασκαλίας, 
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ενδιέφεραν τους φοιτητές. Ανταποκρίνονταν πολύ θετικά σ’ αυτή την προσέγγιση 

θεωρώντας την ως το μέσο για προσωπική ανάπτυξη στο χώρο της εκπαίδευσης.  

Σ’ ότι αφορά το ενδιαφέρον του φοιτητή στη διδασκαλία, η Chang (2015) μεταφέρει 

τις απόψεις του διακεκριμένου και δημοφιλούς καθηγητή, τέχνης μεταξύ των φοιτητών, 

Sam Howell. Ο εν λόγω καθηγητής υποστηρίζει πως βασική προϋπόθεση επιτυχίας κάθε 

καλλιτεχνικής δραστηριότητας και έκφρασης είναι το ενδιαφέρον του δημιουργού για το 

θέμα. Χωρίς ενδιαφέρον και ενθουσιασμό, η δημιουργία είναι πολύ δύσκολη.  

Αυτός ήταν και ο απώτερος στόχος της συγκεκριμένης προσέγγισης. Οι υποψήφιοι 

νηπιαγωγοί να δουν τον ρόλο τους ως εμπνευστές, με ικανότητα να οδηγήσουν τα παιδιά 

στην αφομοίωση της γνώσης πέρα από τις συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας. Η νέα 

διδακτική προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει τους υποψήφιους νηπιαγωγούς σε 

νοηματοδότηση όσων κάνουν, σε ενεργητική δηλαδή μάθηση. Οδηγώντας τα παιδιά σε 

έκφραση των συναισθημάτων, εμπειριών, ιδεών και στη διαπραγμάτευση της γνώσης με 

τους άλλους. Αυτή θεωρείται και η σημαντικότερη συμβολή της συγκεκριμένης έρευνας 

στη βιβλιογραφία. 

 Με βάση τις στρατηγικές εικαστικής δημιουργίας οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί 

αντιλαμβάνονται πως η γνώση δεν είναι θεωρητικά ανεξάρτητη από τις καταστάσεις μέσα 

στις οποίες λαμβάνει χώρα και χρησιμοποιείται. Εξαρτάται και προσδιορίζεται από το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματώνεται, γι’ αυτό και η διαδικασία της «γνωστικής 

μαθητείας» της μάθησης λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά από τις συνήθεις σχολικές 

δραστηριότητες (Σαλβαράς,  2013∙ Brown, Collins & Duguid, 1989). Αυτό το μοντέλο 

μάθησης, υποστηρίζει πως η μάθηση αποτελεί μια κοινωνικοπολιτισμική λειτουργία που 

λαμβάνει χώρα μέσω της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους άλλους ανθρώπους. 
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6.6 Η έρευνα ως απαρχή τροποποίησης προγραμμάτων σπουδών στην ανώτατη  

      εκπαίδευση για υποψήφιους νηπιαγωγούς 

Όπως έχει αναφερθεί, έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε πολλές χώρες με στόχο την 

ανάπτυξη της δημιουργικότητας, εστιάζονται στα προγράμματα σπουδών ανώτατης 

εκπαίδευσης αλλά και στο ρόλων των εκπαιδευτικών. Ο ρόλος τους θεωρείται καθοριστικός 

γιατί δεν πρέπει να εστιάζονται σε δημιουργικές διδασκαλίες, αλλά να διδάσκουν τη 

δημιουργικότητα. Στόχος πρέπει να είναι η προετοιμασία δημιουργικών πολιτών, οι οποίοι 

θα είναι ικανοί να ανταποκρίνονται στα κελεύσματα της σύγχρονης εποχής. Βασική 

προϋπόθεση όμως είναι η προώθηση ερευνητικού και δημιουργικού κλίματος στην 

εκπαίδευση και ειδικότερα στην αίθουσα διδασκαλίας, στην οποία να υπάρχει μια στενή 

σχέση αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού και μαθητή (Miller και Dumford 2015∙ Lin, 2011∙ 

Ξανθάκου, 2011∙ Thomas, 2009∙ Craft, 2005∙ Duffy, 2003). 

 Στον καθοριστικό ρόλο που μπορούν επιτελέσουν οι εκπαιδευτικοί για ανάπτυξη 

της δημιουργικότητας, σκιαγραφούν έρευνες σε παγκόσμια κλίμακα. Για παράδειγμα οι  

Cheung, και Ching (2013), παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα έρευνας τους η οποία 

πραγματοποιήθηκε στο Hong Kong εστιάζονται στο ρόλο των εκπαιδευτικών. Οι οποίοι 

όπως φάνηκε από την εν λόγω έρευνα, χρειάζονταν ενίσχυση και επιμόρφωση για να 

διευρύνουν την προσωπική τους οπτική για τη δημιουργικότητα. Ο Beghetto (2005) θεωρεί 

τους εκπαιδευτικούς ως βασικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των 

φοιτητών, μιας ικανότητας που είναι απαραίτητη για την προσωπική επιτυχία, αλλά και για 

την ανάπτυξη της κοινωνίας.  

Επίσης οι ερευνητές (Blyman, et al. 2020∙  Brookhart, 2013∙ Lou, et al. 2012∙) 

πραγματοποίησαν έρευνες με στόχο την ενίσχυση και καλλιέργεια της δημιουργικότητας 

των φοιτητών αλλά παράλληλα και η δημιουργία κλιμάκων/ρουμπρικών αξιολόγησής της. 
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Οι ρουμπρίκες των προαναφερθέντων ερευνητών βοήθησαν στη δημιουργία των 

ρουμπρικών αξιολόγησης του δημιουργικού διδακτικού σχεδιασμού αλλά και της 

διδασκαλίας της συγκεκριμένης έρευνας. Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκαν κριτήρια από τη 

ρουμπρίκα της Brookhart (2013) για αξιολόγηση της δημιουργικότητας, όπως 

παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας. 

Με άλλα λόγια, η τόνωση της δημιουργικότητας έχει θετικές πολλαπλασιαστικές 

συνέπειες στην εκπαίδευση, την υποστήριξη και την ενίσχυση της αυτο-μάθησης και των 

δια βίου δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ατόμου. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της 

διερεύνησης, μέσα από ανάλυση, αναστοχαστικών ημερολογίων, συμμετοχικών 

παρατηρήσεων, συνεντεύξεων και διδακτικών σχεδιασμών, έδειξαν ότι ο διδακτικός 

σχεδιασμός και η διδασκαλία, μπορούν να προσεγγιστούν με δημιουργικές διαδικασίες.  Η 

συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση βοήθησε τους φοιτητές να αντιληφθούν, έμπρακτα, 

τον καθοριστικό τους ρόλο στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας. 

Τελειώνοντας, μπορεί να αναφερθεί πως καμιά μεταρρύθμιση δεν μπορεί να επιτευχθεί 

ξαναγράφοντας τα προγράμματα σπουδών και αναθεωρώντας τα κείμενα διδασκαλίας. Η 

έμφαση πρέπει να δίνεται στην ενθάρρυνση του εκπαιδευτικού, από τον οποίο εξαρτώνται 

πολλά. 

6.7 Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες  

Η παρούσα έρευνα μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα πρακτικής εφαρμογής με στόχο την 

ανάπτυξη της δημιουργικότητας των φοιτητών στην αίθουσα διδασκαλίας. Με βάση τα 

αποτελέσματά της, θα μπορούσε να συνεισφέρει στη βελτίωση της εκπαιδευτικής 

πρακτικής που εστιάζεται σε γνωστικές δεξιότητες σχετικές με τη δημιουργικότητα.  
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Αξιολογώντας τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσε να υπάρξει προβληματισμός για 

τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών των Νηπιαγωγών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

με στόχο το δημιουργικό προσανατολισμό. Επίσης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια 

παρόμοια έρευνα, βασιζόμενη στα στάδια εικαστικής δημιουργίας και σε άλλα γνωστικά 

αντικείμενα που προσφέρονται στο πανεπιστήμιο. 

Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας αφορούν πρακτικά ζητήματα που πιθανόν 

να εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα άλλων ερευνητών. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφορμή 

για περαιτέρω διερεύνηση, με στόχο τη διδασκαλία της δημιουργικότητας στην αίθουσα 

διδασκαλίας σε άλλα γνωστικά πεδία. Εξάλλου όπως επισημαίνεται, ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών ανώτατης εκπαίδευσης  είναι καθοριστικός γιατί οι ίδιοι λειτουργούν και ως 

μέντορες των υποψήφιων εκπαιδευτικών. 

Οφέλη θα μπορούσαν να προκύψουν και για τους εν ενεργεία  νηπιαγωγούς που θα 

ήθελαν να μπουν σ’ έναν άλλο τρόπο προσέγγισης της διδασκαλίας ξεφεύγοντας από την 

αδράνεια της συνήθειας και διαφοροποιώντας την επαγγελματική τους ταυτότητα. Έχοντας 

αυτά τα δεδομένα και τη συγκεκριμένη προσέγγιση θα μπορούσαν να γίνουν πιο 

δημιουργικοί, ευέλικτοι και αποτελεσματικοί στο έργο τους.  

Μια άλλη εισήγηση για διερεύνηση θα ήταν το πώς μπορεί να καλλιεργηθεί το 

χιούμορ ή η ευελιξία  (ένα μόνο χαρακτηριστικό της δημιουργικότητας) στη διδασκαλία. 
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6.8 Καταληκτικά σχόλια 

«Βάλε στόχο το φεγγάρι. Ακόμα κι αν αστοχήσεις θα είσαι ανάμεσα στα αστέρια» 

(Ευγένιος Τριβιζας) 

 

Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα για προώθηση της δημιουργικότητας, υπογραμμίζεται ο 

καθοριστικός ρόλος των εκπαιδευτικών ανώτατης εκπαίδευσης σ’ αυτή την προσέγγιση, 

γιατί λειτουργούν και ως μέντορες των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Αυτοί θα δείξουν τον 

δρόμο στους υποψήφιους παιδαγωγούς για να διευρύνουν την προσωπική τους οπτική για 

τη δημιουργικότητα, υπερβαίνοντας τα στενά όρια της συσσώρευσης ανεπεξέργαστων 

γνώσεων. 

Ο Beghetto (2017) επισημαίνει πως η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης δεν 

μπορεί να επιτευχθεί σε μια χωριστή περιοχή του αναλυτικού προγράμματος. Υπάρχει η 

εκτίμηση πως πρέπει να αλλάξουν οι μέθοδοι και οι διδακτικές πρακτικές που εστιάζουν 

στην μηχανική αποστήθιση και δεν λαμβάνουν υπόψη τη δημιουργική ικανότητα του 

ατόμου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προωθηθούν δημιουργικά και καινοτόμα μαθησιακά 

περιβάλλοντα που να ανάψουν τη  δημιουργικότητα των φοιτητών, την πρωτοτυπία και τη 

φαντασία. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η στοχαστική τους κρίση για να μπορέσουν 

να μεταφέρουν τη δημιουργική προσέγγιση μελλοντικά στις δικές τους τάξεις και να γίνει 

γι’ αυτούς τρόπος ζωής.    

Ο Robinson (2011) τονίζει τη τεράστια σημασία που έχει η ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός σ’ αυτό. 

Αφού έργο του δεν είναι να διδάσκει μαθήματα αλλά μαθητές, ενθαρρύνοντας τους να 

ρισκάρουν χωρίς να φοβούνται το λάθος και διανοίγοντας τους το δρόμο προς ένα άλλο 

τρόπο σκέψης. Η μαεστρία στη διδασκαλία δεν διαφέρει από τη μαεστρία σε άλλα 

επαγγέλματα και άλλους τομείς. Όπως για παράδειγμα οι εξπέρ γιατροί, δικηγόροι, σεφ, 
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καλλιτέχνες και άλλοι επιστήμονες, διαθέτουν ολόκληρο ρεπερτόριο γνώσεων, πρακτικών 

εφαρμογών και τεχνικών τα οποία αποτελούν τράπεζα ιδεών και απ’ αυτά αντλούν 

αποθέματα. Το σημαντικό είναι να γνωρίζεις σε κάθε περίπτωση που έχεις μπροστά σου 

από που θα αντλήσεις για να ανταποκριθείς στις ανάγκες της. Αυτό σύμφωνα με τον 

Robinson (2011) είναι προσόν των ειδημόνων, κάτι που διαθέτουν και οι δημιουργικοί 

δάσκαλοι οι οποίοι καταφέρνουν να εμπνεύσουν και να κινητοποιήσουν τους μαθητές 

στους σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης. Οι στρατηγικές εικαστικής δημιουργίας 

μπορούν να αποτελέσουν τη νέα γνώση και ταυτόχρονα την ικανότητα πρακτικής 

εφαρμογής από νηπιαγωγούς που επιθυμούν να αναπτύξουν τη δημιουργική σκέψη των 

παιδιών.  

Όπως επισημαίνει ο Τριβιζάς (2007), η επίλυση προβλημάτων και η επιστημονική 

πρόοδος δεν είναι τίποτε άλλο από εφαρμοσμένη φαντασία. Δηλαδή μέσω της παραγωγικής 

σκέψης αποσπόμαστε από την πραγματικότητα και την προσωπική οπτική και δεχόμαστε 

την ύπαρξη ενός πιθανού κόσμου στον οποίο εξελίσσεται μια παραγωγική συλλογιστική 

διεργασία. Μέσω αυτής της διεργασίας που έχει ως αφετηρία και κινητήριο δύναμη τη 

φαντασία, πέρα από τη σταθερότητα και προβλεψιμότητα, «γεννούνται» πολλές 

επιστημονικές εφευρέσεις και διαπιστώσεις.  

Ο ίδιος υποστηρίζει πως η εξουσία αισθάνεται ασφαλής στα τακτοποιημένα 

οριοθετημένα και αυστηρά καθορισμένα. Φοβάται καθετί ρευστό, αντιφατικό, μεταβλητό 

και μεταβατικό και η φαντασία έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Η φαντασία θεωρείται 

απειλή σε κάθε μορφή εξουσίας η οποία θέλει σταθερότητα. Αυτή η προσέγγιση όμως 

αναστέλλει, καθυστερεί και πολλές φορές ματαιώνει την πρόοδο (Τριβιζάς 2007).     
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Ο σημαντικότερος στόχος του σχολείου πρέπει να είναι η δημιουργία ενεργών και 

προβληματιζόμενων πολιτών και όχι παθητικών ακόλουθων προκατασκευασμένων και 

ρηχών εικόνων και ιδεών. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να αρχίζει από τα πρώτα χρόνια της 

ζωής του παιδιού, γι’ αυτό και ο ρόλος της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της 

μάθησης των παιδιών είναι πολύ σημαντικός. Ο εκπαιδευτικός που θα οδηγήσει τα παιδιά 

να ανακαλύψουν τα κανάλια της δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης, που θα τα 

βοηθήσει να μη σκέφτονται μ’ ένα συγκεκριμένο τρόπο αλλά πολύπλοκα, κτίζει τις 

προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός πολίτη που θα μπορεί να κρατά τις αισθήσεις και το 

μυαλό του σε συναγερμό και το κυριότερο, θα μπορεί να κρίνει. 

Εν κατακλείδι, στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα είναι αδήριτη η ανάγκη να 

χρησιμοποιηθούν καινοτόμοι και διαισθητικοί τρόποι διδασκαλίας που θα οδηγήσουν τους 

νέους στο να μάθουν πώς να μαθαίνουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν δείξει πως η 

εικαστική διαδικασία για δημιουργία νοήματος, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα από τα 

μέσα που μπορούν να εφαρμοστούν για αυτή την προσπάθεια.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Ενδεικτικές δραστηριότητες μαθήματος Edup 201: «Δραστηριότητες Προσχολικής 

Αγωγής» 

O σχεδιασμός του μαθήματος «Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής» έγινε με βάση τα 

τέσσερα στάδια εικαστικής δημιουργίας (Wakler, 2001). Αυτά είναι: 

1ο Στάδιο: Ανάπτυξη και εξατομίκευση βασικής ιδέας/θέματος 

2ο Στάδιο: Οικοδόμηση γνωσιολογικού υπόβαθρου για δημιουργία 

3ο Στάδιο: Λύση προβλήματος στην εικαστική δημιουργία – Οριοθέτηση στην εικαστική 

δημιουργία  

4ο Στάδιο: Αξιολόγηση.  

Η διδασκαλία του κάθε σταδίου, όπως θα παρατηρήσετε πιο κάτω, στηρίχθηκε σε 

συγκεκριμένη θεματολογία και σε ανάλογη στοχοθεσία. Αυτή η προσέγγιση βοήθησε στην 

οργάνωση του μαθήματος, αλλά και στη βιωματική εμπλοκή των φοιτητών με 

δραστηριότητες που θα τους κινούσαν το ενδιαφέρον. Οι δραστηριότητες είχαν νόημα για 

τους φοιτητές και ήταν άμεσα συνυφασμένες με τα ενδιαφέροντά τους. Γι’ αυτό μπορούσαν 

να συνδέσουν τα στάδια εικαστικής δημιουργίας με την οικοδόμηση μιας διδασκαλίας 

εντελώς φυσικά και αβίαστα.  

  Ο κεντρικός στόχος του μαθήματος ήταν να βοηθήσει τους υποψήφιους 

νηπιαγωγούς να μάθουν να σκέφτονται σαν καλλιτέχνες για την οικοδόμηση ενός 

δημιουργικού διδακτικού σχεδιασμού. Μια τέτοια προσέγγιση απαιτεί σε όλα τα στάδια μια 

συνεχή διαπραγμάτευση της μαθησιακής διαδικασίας. Τα εν λόγω στάδια αποκλείουν την 

αντιγραφή/επανάληψη έτοιμων διαδικασιών. Καθοδηγούν το άτομο προς τη δημιουργική 
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επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος, αφού εργάζεται και απευθύνεται προς κάποιο 

ακροατήριο, με τρόπο που να το αντιπροσωπεύει ως προσωπικότητα.  

1ο Στάδιο: Ανάπτυξη και εξατομίκευση ιδέας/θέματος  

ΘΕΜΑΤΑ: 

▪ Παρουσίαση δημιουργιών καταξιωμένων καλλιτεχνών οι οποίοι είχαν ως θέμα και 

βασική ιδέα στην δουλειά τους την «Ταυτότητα». 

▪ Η σημασία της σύνδεσης του θέματος με τα προσωπικά ενδιαφέροντα και τις 

εμπειρίες των καλλιτεχνών 

Στόχοι: 

 Οι φοιτητές 

▪ να σχολιάζουν δημιουργίες καλλιτεχνών, επισημαίνοντας το σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζει το προσωπικό ενδιαφέρον του δημιουργού για την επιλογή της 

ιδέας/θέματος.  

▪ να χρησιμοποιούν τα βιώματα τους ως σημαντική πηγή για δημιουργία. 

Εφαρμόζοντας το πρώτο στάδιο, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η επιλογή και εξατομίκευση 

ενός θεματικού άξονα για δημιουργική έκφραση, που θα ενδιέφερε τόσο τους φοιτητές όσο 

παράλληλα και τη διδάσκουσα του μαθήματος/ερευνήτρια. Μετά από προβληματισμό, 

έρευνα και συζήτηση με τους φοιτητές, επιλέγηκε ο θεματικός άξονας «Ταυτότητες». Ο 

άξονας αυτός περιλαμβάνεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης της 

Κύπρου και καλύπτει διάφορους τομείς ανάπτυξης, όπως είναι: η προσωπική και κοινωνική 

συνειδητοποίηση, οι κοινωνικές σπουδές και οι εικαστικές τέχνες.  

Δραστηριότητα: Προσανατολισμός με χιούμορ 

Η εισαγωγή του θέματος έγινε με χιουμοριστική διάθεση. 

Τοποθετήθηκε λοιπόν στο πάτωμα, χωρίς να δουν οι φοιτητές, ένας 

φάκελος με το λογότυπο του πανεπιστημίου.  Μέσα σ’ αυτόν 
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βρισκόταν το βιογραφικό σημείωμα μιας αγελάδας, της Σοφίας, από το παραμύθι «Σοφία η 

αγελαδίτσα τραγουδίστρια» του Geoffroy de Pennart. Μπαίνοντας στην αίθουσα οι 

φοιτητές προβληματίστηκαν σε ποιον άραγε να ανήκει. 

Ωραίο ήταν που βρέθηκε μια φοιτήτρια και ζήτησε να πάρει 

τον φάκελο γιατί είχε χάσει το δικό της ο οποίος περίεχε 

απόδειξη από το λογιστήριο του πανεπιστημίου. Τον πήρε 

όταν όμως τον άνοιξε ξεκαρδίστηκε στα γέλια, μαζί της και 

όλοι οι φοιτητές γιατί μέσα βρισκόταν το βιογραφικό της 

ηρωίδας του παραμυθιού.  

Ακολούθησε προσπάθεια σκιαγράφησης της Σοφίας με βάση 

το βιογραφικό της το οποίο είχαμε μπροστά μας. 

Δραστηριότητα: Η δική μου ταυτότητα 

Ένας αρχικός προβληματισμός που τέθηκε στους φοιτητές ήταν: Τι 

είναι η ταυτότητα και τι λέει για τον καθένα μας; Οι φοιτητές 

εστιάστηκαν στο βιογραφικό της Σοφίας, της ηρωίδας του 

παραμυθιού, από το προηγούμενο μάθημα και 

ακολούθησε συζήτηση. 

Στη συνέχεια, δόθηκαν σ’ όλους χαρτιά και τους ζητήθηκε να 

παρουσιάσουν την ταυτότητα τους όπως οι ίδιοι ήθελαν.  

Ακολούθησε συζήτηση στην ολομέλεια και οι περισσότεροι 

δήλωσαν πως το θέμα ήταν πολύ δύσκολο, πώς θα παρουσίαζαν 

την ταυτότητα τους εκτός από ένα βιογραφικό σημείωμα;  

Αρχική παρουσίαση 

ταυτότητας 
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Για περαιτέρω προβληματισμό των φοιτητών και προσπάθεια σύνδεσης του θέματος με τα 

βιώματα και τις εμπειρίες τους εφαρμόστηκε η τεχνική της ιδεοθύελλας. Τέθηκαν στους 

φοιτητές οι ερωτήσεις που ακολουθούν και στη συνέχεια δημιουργήσαν ιστόγραμμα για 

τους διάφορους ρόλους που αναλάμβαναν. 

▪ Πόσοι διαφορετικοί άνθρωποι είστε; Ποιος/α θα θέλατε να είστε και γιατί;  

- Τι αγοράσατε την τελευταία βδομάδα; Τι λένε οι αγορές σας για σας; 

- Ποια αντικείμενα είναι σημαντικά στη ζωή σας;  

- Τι κάνετε στον ελεύθερο σας χρόνο; 

- Ποια αντίθετα σας περιγράφουν;  

Στη συνέχεια παρουσίασαν τα ιστογράμματα τους με ενθουσιασμό, γιατί όπως ανέφεραν 

μπόρεσαν να δουν την ταυτότητα τους από μια άλλη σκοπιά. Όλοι γνώριζαν τα πιο πάνω, 

τους διάφορους ρόλους που είχαν, τα αγαπημένα τους αντικείμενα,  αλλά έβαζαν σε πιο 

στενό πλαίσιο την παρουσίαση της ταυτότητάς τους. 

Δραστηριότητα: «Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορώ να παρουσιάσω την δική  

                               μου ταυτότητα»; 

Η δραστηριότητα που ακολούθησε είχε ως επιδίωξη την ευαισθητοποίηση των φοιτητών 

για τα βιώματα τους τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή για δημιουργία, όπως 

και έγινε. Έδωσε όμως παράλληλα τροφή για σκέψη και για τον ατομικό φάκελο 

επιτευγμάτων τους,  τον οποίο οι περισσότεροι ανέφεραν πως θα τροποποιούσαν στο σπίτι 

και θα παρουσίαζαν το αποτέλεσμα στην ολομέλεια. Αφού όπως δήλωσαν, δεν έλεγε κάτι 

για την ταυτότητά τους όπως ήταν.  

Πιο κάτω παρουσιάζονται εικαστικές δημιουργίες των φοιτητών με θέμα την ταυτότητα, 

όταν σ’ αυτές ενέπλεξαν τα βιώματα, τις εμπειρίες, τα όνειρα και τις επιθυμίες τους. Τα 

αποτελέσματα ήταν μοναδικά και δημιουργικά. 
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«Είμαι πολύ ευαίσθητη, αγαπώ πολύ τα ζώα 

ιδιαίτερα τις γάτες. Μου αρέσουν τα χρώματα και το 

φως γι’ αυτό άφησα λευκό το χαρτί. Φαίνεται πως 

αγκαλιάζω κάποιο αλλά εγώ χρειάζομαι την 

αγκαλιά. Αυτοί που με αγαπούν θέλω να μου το 

δείχνουν. Στο κεφάλι της ανθρώπινης φιγούρας 

φαίνονται με πορτοκαλί χρώμα, τα αυτιά γάτας και 

στην πλάτη η ουρά της.» (Έλενα) 

 

 

 Η μητέρα μου είναι δασκάλα χορού, έχει σχολή 

χορού με τη θεία μου. Ζούσα σ’ ένα περιβάλλον 

γεμάτο μουσική, αφού όλη μου η οικογένεια 

ασχολείται με το χορό. Στέκομαι μπροστά από  

ένα ρολόι και μια λεωφόρο γιατί πρέπει να πάρω 

σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή μου, δεν έχω 

χρόνο, πρέπει να αποφασίσω. Όλες όμως οι 

εμπειρίες της ζωής μου με επηρεάζουν». (Ελένη) 

 

«Από τον καιρό που θυμάμαι τον εαυτό μου 

χορεύω. Χορεύω από τεσσάρων χρόνων και 

δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου χωρίς τον 

χορό, δεν θα έχει ουσία και σημασία. Τα 

σκαλοπάτια που φαίνονται παρουσιάζουν τις 

επιτυχίες μου στη σκηνή. Άρχισα από χαμηλά 

και ανέβαινα, έπαιρνα διακρίσεις και 

χειροκροτήματα. Δεν θα σταματήσω, είναι η 

ταυτότητά μου». (Χριστίνα) 

 

 



 

366 

 

 Δραστηριότητα: Πώς τροποποίησα το φάκελο επιτευγμάτων μου 

 

Στο πρακτικό μέρος του μαθήματος, οι φοιτητές θα πραγματοποιούσαν διάφορες 

δραστηριότητες, εικαστικές και μη. Γι’ αυτό θα χρειαζόντουσαν ένα φάκελο επιτευγμάτων/ 

portfolio, στο οποίο συστηματικά θα συνέλεγαν εργασίες τους με σκοπό την κατανόηση, 

από μέρους τους, των δυνατοτήτων αλλά και των αδυναμιών τους. Επίσης με βάση το 

portfolio τους, στο 4ο στάδιο, αξιολόγηση της εικαστικής δημιουργίας, θα γινόταν 

συζήτηση για τη σταθμισμένη και αυθεντική αξιολόγηση και τη χρήση του φακέλου 

επιτευγμάτων στο νηπιαγωγείο.  

Στην πρώτη συνάντηση μας λοιπόν οι φοιτητές ξαφνιάστηκαν ευχάριστα όταν τους 

ανακοινώθηκε αυτή η δραστηριότητα. Μέσω αυτής της 

δημιουργίας μπορούσε να παρατηρηθεί η πρωτοτυπία των 

φοιτητών. Πρωτοτυπία ως προς τον τρόπο που χρησιμοποίησαν 

τα υλικά, τον τρόπο που ανοιγόκλεινε ο φάκελος, η 

λειτουργικότητά του (εύχρηστος), η διακόσμησή του και γενικά αν ξέφυγαν από 

συνηθισμένα πρότυπα φακέλων.  

Παρατηρήθηκε πως οι φοιτητές παρόλο που εργάστηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό 

γι’ αυτή τη δραστηριότητα τα αποτελέσματα δεν ήταν ιδιαίτερα πρωτότυπα. Οι 

περισσότεροι φάκελοι έμοιαζαν μεταξύ τους, ανοιγόκλειναν με τον ίδιο τρόπο και η λέξη 

φάκελος τους παρέπεμπε στους φακέλους αλληλογραφίας. Υπήρχε διαφορά στη 

διακόσμηση των φακέλων χωρίς όμως να υποδηλώνουν την ταυτότητα του δημιουργού 

τους.  

Μετά όμως από τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις στην αίθουσα διδασκαλίας, για το 1ο 

στάδιο εικαστικής δημιουργίας, ανάπτυξη και εξατομίκευση ιδέας/θέματος, αρκετοί 
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φοιτητές τροποποίησαν τον ατομικό τους φάκελο. Παρουσιάζοντας τους στην ολομέλεια 

εξήγησαν πώς αρχικά τους φαντάστηκαν, πώς τελικά τους έφτιαξαν και τι «λένε» κάτι γι’ 

αυτούς. Αν δηλαδή εκφράζονται στοιχεία της προσωπικότητας τους στην κατασκευή. Για 

παράδειγμα μια φοιτήτρια, η Αγάπη, τον διακόσμησε με κοχύλια, έραψε μπλε υφάσματα 

στο πλάι αυξάνοντας τη χωρητικότητά του, δίνοντας του έναν εντελώς προσωπικό 

χαρακτήρα και στυλ. Όπως ανέφερε ήθελε ο φάκελος της να θυμίζει τη θάλασσα που 

αγαπούσε ιδιαίτερα, ακόμη και ο τρόπος που άνοιγε θύμιζε βάρκα.  

 

 

 

 

 

 Ένας άλλος φάκελος κεντήθηκε με βελόνα και 

χρωματιστές κλωστές. Γέμισε με πολύχρωμα 

βουνά και γεωμετρικά σχήματα. Ο φοιτητής 

παρουσιάζοντας τον δήλωσε: «μου αρέσει πολύ 

η ομορφιά της φύσης. Μόνο ένα δέντρο και ένα 

σύννεφο αλλάζει το τοπίο»  

Παρουσίαση δημιουργιών καλλιτεχνών 

Στο μάθημα έγινε παρουσίαση δημιουργιών καταξιωμένων καλλιτεχνών οι οποίοι είχαν ως 

θέμα και κεντρική ιδέα στην δουλειά τους την «Ταυτότητα». Έμφαση δόθηκε στο 

σημαντικό ρόλο που διαδραμάτιζε το προσωπικό ενδιαφέρον των δημιουργών για τη 

βασική ιδέα ή θέμα το οποίο κατεύθυνε και τις επιλογές τους.  
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Με βάση αυτή την προσέγγιση παρουσιάστηκαν οι καλλιτέχνες, Cindy Sherman, και 

Βίνσεντ Βαν Γκονγκ. Στο συγκεκριμένο μάθημα συμμετείχε και η εικαστικός Κυριακή 

Φιλή η οποία παρουσίασε τον τρόπο που η ίδια εξερευνά και εξατομικεύει το θέμα με το 

οποίο θα δημιουργήσει. 

Cindy Sherman 

Η σύγχρονη φωτογράφος Cindy Sherman (1954-), φωτογραφίζει τον εαυτό της με 

κοστούμια, μακιγιάζ, με πόζες από 

γυναικείους ρόλους σε ταινίες της 

δεκαετίας του 1950, ταινίες τρόμου, 

παραμύθια, μεγάλους ζωγράφους 

μπαρόκ ζωγραφικής, και στον κόσμο της 

μόδας. Καθώς η ίδια μεταμφιέζεται σε 

πολυάριθμους ρόλους και τύπους, η Sherman εξερευνά την ταυτότητα ως κοινωνικό 

φαινόμενο και κατασκευή. Μέσω της φαντασίας των πολλαπλών εαυτών, η καλλιτέχνης 

θέτει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις μυθοπλασίες της δικής μας ζωής και τις 

κατασκευασμένες ταυτότητές μας. Εξετάζει το πώς η κοινωνία κατασκευάζει την ταυτότητα 

μέσα από τις εικόνες στον κινηματογράφο, τη διαφήμιση, τη μόδα και την τέχνη. Με τις 

δημιουργίες της μας προτρέπει να εξετάσουμε την αφόρητη επίδραση των εικόνων από τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης με γνώμονα τον πολιτισμό μας.  
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Βίνσεντ Βαν Γκονγκ 

Παρά το γεγονός ότι η 

φυσική παρουσία του 

καλλιτέχνη δεν παρατηρείται 

στον πίνακα του για το 

υπνοδωμάτιό του στο Arles, 

ο πίνακας είναι μια πολύ 

προσωπική δήλωση που λειτουργεί ως μια αυτοπροσωπογραφία. Το ίδιο μπορούμε να που 

πούμε και για τους πίνακες με τις δυο καρέκλες που παρουσιάζονται στη συνέχεια. Η κάθε 

μια κουβαλά το ξεχωριστό χαρακτήρα και την προσωπικότητα του ιδιοκτήτη. Στο πρώτο 

έργο παρουσιάζεται η καρέκλα του Βαν Γκονγκ και στο δεύτερο του Gauguin. 

Μια ρουστίκ ξύλινη καρέκλα, με ένα απλό κάθισμα από 

πλεγμένο άχυρο, πάνω σε ένα δάπεδο με πλακάκια.  

Πάνω στο κάθισμα της καρέκλας υπάρχει μια 

διακοσμημένη πίπα και μια σακούλα καπνού πίπας 

 

 

Η καρέκλα είναι ο κύριος χαρακτήρας που καταλαμβάνει 

ολόκληρο το χώρο της εικόνας. Φτιαγμένη από τα χέρια 

ενός ειδικευμένου τεχνίτη, με βιβλία και ένα κερί στο 

κάθισμα, ενσωματώνει τη φιλοδοξία του 

Gauguin και τις πλούσιες γνώσεις 

του.  
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Δραστηριότητα: Μια αλλιώτικη αυτοπροσωπογραφία 

Σταθήκαμε ιδιαίτερα στους πιο πάνω πίνακες γιατί και οι φοιτητές στη συνέχεια 

δημιούργησαν μια διαφορετική αυτοπροσωπογραφία. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από αυτούς 

να επιλέξουν ένα αντικείμενο το οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ως 

αυτοπροσωπογραφία και να δικαιολογήσουν την επιλογή τους. Το αντικείμενο μπορούσαν 

να το τοποθετήσουν όπως και όπου έκφραζε τον καθένα και να παρουσιάσουν τη 

δημιουργία τους. Για προβληματισμό τέθηκαν στους φοιτητές τα πιο κάτω ερωτήματα: 

- Αν ήσασταν αντικείμενο, τι θα ήσασταν και γιατί;  

- Γιατί έχετε επιλέξει το συγκεκριμένο αντικείμενο για να σας εκπροσωπήσει; 

- Τι λέει και τι δεν λέει αυτό το αντικείμενο για εσάς;  

Οι φοιτητές παρουσίασαν στην ολομέλεια τις σκέψεις τους, έγινε συζήτηση με στόχο να 

προβληματιστούν για την πολυπλοκότητα και το βάθος που πρέπει να βρίσκεται πίσω από 

κάθε τους απόφαση. Πιο κάτω παρουσιάζονται κάποιες από τις δημιουργίες των φοιτητών. 

 

«Παρουσιάζω την αυτοπροσωπογραφία μου με 

αυτά τα  αντικείμενα. Το κόκκινο κραγιόν που 

χρησιμοποιώ για τα χείλια μου, δείχνει και το 

πάθος μου για τη ζωή και με ό,τι καταπιάνομαι. 

Θέλω να φαίνομαι όμορφη γι’ αυτό και έχω 

πάντα μαζί μου τα καλλυντικά μου. Οι σκιές που 

φαίνονται πίσω εκφράζουν τις σκέψεις και τους 

προβληματισμούς μου. Είναι η συνείδηση 

μου».(Μαρτίνα) 

 



 

371 

 

«Αυτά το αντικείμενο και η θάλασσα μπορεί να 

δηλωθεί και σαν αυτοπροσωπογραφία μου. 

Αγαπώ πολύ τη θάλασσα και τα αθλητικά 

παπούτσια adidas. Έχω πολλά ζευγάρια, το 

συγκεκριμένο μου το χάρισε ένα αγαπημένο μου 

πρόσωπο. Τώρα δεν είμαστε μαζί γι’ αυτό και η 

θάλασσα είναι φουρτουνιασμένη». (Ιωάννα) 

 

Σ’ αυτό το στάδιο, ανάπτυξη και εξατομίκευση 

ιδέας/θέματος παρουσιάστηκαν από το βιβλίο της Warker, (2001) Teaching Meaning in 

Artmaking, δημιουργίες και σκέψεις μαθητών με το ίδιο θέμα. Στόχος ήταν η γνωριμία με 

τους προβληματισμούς, τις σκέψεις και τις ιδέες μιας άλλης ομάδας μαθητών οι οποίοι 

δημιούργησαν αυτοπροσωπογραφίες χρησιμοποιώντας κάποια αντικείμενα.  

Δραστηριότητα: Σύνδεση του θεματικού άξονα «Ταυτότητες» με το νηπιαγωγείο 

Σ’ αυτή τη δραστηριότητα οι φοιτητές αρχικά επέλεξαν ένα θέμα από το θεματικό άξονα 

«Ταυτότητες» συνδέοντας το με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. (Τι είναι σημαντικό γι’ 

αυτούς, τι τους ενδιαφέρει περισσότερο). Στη συνέχεια αφού χωριστήκαν σε ομάδες των 

τριών πρότειναν δραστηριότητες που ήταν μεν ενδιαφέρουσες για τους ίδιους, αλλά και 

προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένο πλαίσιο τάξης νηπιαγωγείου.  

Συγκεκριμένα, δινόταν σε κάθε ομάδα η περιγραφή ενός πλαισίου, δηλαδή: η δυναμική της 

ομάδας, τα γνωστικά της χαρακτηριστικά, οι εμπειρίες, η κοινωνικο-πολιτισμική 

προέλευση των παιδιών, η υλικοτεχνική υποδομή κ.ά. Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία κάθε 

τάξης, οι φοιτητές σχεδίασαν δυο δραστηριότητες τις οποίες και παρουσίαζαν στην 

ολομέλεια. Ακολούθησε ανατσοχασμός και συζήτηση. 
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2ο Στάδιο: Οικοδόμηση γνωσιολογικού υπόβαθρου για δημιουργία  

ΘΕΜΑΤΑ:  

▪ Η σημασία του γνωσιολογικού υπόβαθρου στην καλλιτεχνική δημιουργία 

▪ Πώς οικοδομούν το γνωσιολογικό υπόβαθρο τους οι καλλιτέχνες. (Παραδείγματα 

Andy Goldsworthy, Cindy Sherman) 

▪ Το γνωσιολογικό υπόβαθρο στην οικοδόμηση της διδασκαλίας 

Στόχοι: 

Οι φοιτητές 

▪ να επεξηγούν την σημαντικότητα της οικοδόμησης ισχυρού γνωσιολογικού 

υπόβαθρου για τον καλό σχεδιασμό μιας διδασκαλίας. 

▪ να κτίζουν το δικό τους γνωσιολογικό υπόβαθρο για ένα συγκεκριμένο θέμα  

 

Το γνωσιολογικό υπόβαθρο αποτελεί βασικό στοιχείο στη διαδικασία της καλλιτεχνικής 

δημιουργίας. Η γνώση σε βάθος για το θέμα που θα επιλέξει ένας καλλιτέχνης οδηγεί σε 

εικαστικό αποτέλεσμα με βάθος. Ταυτόχρονα κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του για το θέμα 

που επεξεργάζεται. Μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους οι καλλιτέχνες κτίζουν το 

γνωσιολογικό τους υπόβαθρο είναι: Παρατηρήσεις από την καθημερινή ζωή, ιστορική 

γνώση γεγονότων του παρελθόντος, αυτογνωσία, γνώση από την ιστορία της τέχνης, 

καλλιτεχνική γνώση για τα μέσα και υλικά, γενικές γνώσεις για ένα συγκεκριμένο θέμα, 

γνώση από προσωπικές εμπειρίες, π.χ. ένα ταξίδι, γνώση από τα έργα σύγχρονων 

καλλιτεχνών, τρέχουσες εκδηλώσεις (τηλεόραση, αθλητικά, κινηματογράφος) κ.ά. 

Οι φοιτητές σ’ αυτό το στάδιο παρακολούθησαν βίντεο για τον τρόπο που κτίζουν το 

γνωσιολογικό υπόβαθρο τους οι καλλιτέχνες όπως οι: Andy Goldsworthy και Cindy 

Sherman. 
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Ο Andy Goldsworthy είναι Βρετανός καλλιτέχνης γνωστός για τις  

εγκαταστάσεις του που αφορούν φυσικά υλικά και το πέρασμα του 

χρόνου.  

Για να εμπλουτίσει τις γνώσεις του 

για το θέμα που επέλεξε για να 

δημιουργήσει, εργαζόταν στη φύση, μελετούσε και 

εξερευνούσε το φυσικό περιβάλλον. Επίσης, στην 

προσπάθειά του να δημιουργήσει έργα τέχνης ως ένα 

συνεργατικό εγχείρημα με τη φύση, ο Goldsworthy 

εμβάθυνε τις ιδέες του στην αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τη φύση. 

Δουλεύοντας ως γλύπτης και φωτογράφος, ο Goldsworthy δημιουργεί τις εγκαταστάσεις 

του από βράχους, πάγο, φύλλα ή κλαδιά, γνωρίζοντας ότι το τοπίο θα αλλάξει. Στη συνέχεια 

τεκμηριώνει προσεκτικά τις εφήμερες συνεργασίες του με τη φύση μέσω της φωτογραφίας. 

Δραστηριότητα: Γνωσιολογικό υπόβαθρο και οικοδόμηση διδασκαλίας 

Αφού έγινε παρουσίαση του τρόπου που οικοδομούν το γνωσιολογικό υπόβαθρο τους οι 

καλλιτέχνες για τη βασική ιδέα/θέμα που έχουν για δημιουργία, ακολούθησε συζήτηση.  

Η συζήτηση αφορούσε το εν λόγω στάδιο και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στη 

διδασκαλία μέσω των πιο κάτω ανοικτών ερωτημάτων: 

- Γιατί οι νηπιαγωγοί πρέπει πρώτα να κτίζουν το δικό τους γνωσιολογικό υπόβαθρο 

για το θέμα που θα διδάξουν;  

- Γιατί πρέπει να βρίσκουν προσωπικές συνδέσεις με το θέμα και μετά να αποφασίζουν 

απ’ όσα έμαθαν τι θα παρουσιάσουν στα παιδιά;  

- Πώς τους βοηθά αυτή η στρατηγική;  

- Πόσο καθοριστική είναι η γνώση σε βάθος κάθε θέματος που θέλουν να 

επεξεργαστούν οι νηπιαγωγοί με τα παιδιά;  
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Πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση για τη σημασία της ανάπτυξης 

γνωσιολογικού υπόβαθρου στη διδασκαλία. Αναφέρθηκαν παραδείγματα από τους 

φοιτητές, δικές τους εμπειρίες και συνέχισαν σε επόμενη δραστηριότητα. 

Δραστηριότητα:  Ανιχνεύω τα ενδιαφέροντά μου  

Αφού χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδες δούλεψαν ομαδικά και κατέγραψαν όσο πιο πολλά 

θέματα μπορούσαν από τον θεματικό άξονα «Ταυτότητες», που θα μπορούσαν να διδάξουν 

στο νηπιαγωγείο δημιουργώντας ιστόγραμμα. Παρουσίασαν τις απόψεις τους στην 

ολομέλεια και η κάθε ομάδα συμπλήρωσε το ιστόγραμμα της με την ανταλλαγή απόψεων 

από όλους. Μέσα από την ιδεοθύελλα προέκυψαν πολλά 

θέματα, όπως για παράδειγμα: 

Ο εαυτός μου  

Το σώμα μου 

Η οικογένεια μου 

Γενεαλογικό δέντρο 

Τα αγαπημένα μου φαγητά 

Οι αγαπημένες μου δραστηριότητες 

Οι φίλοι μου κ. ά. 

Στη συνέχεια το κάθε μέλος της ομάδας επίλεξε ένα από τα θέματα του ιστογράμματος, που 

το ενδιέφερε περισσότερο. Απώτερος στόχος ήταν η μελέτη σε βάθος του κάθε θέματος 

ξεχωριστά και η παρουσίαση σε επόμενη συνάντηση. Οι φοιτητές θα κατέγραφαν βασικές 

γνώσεων που θα αποκτούσαν από την έρευνα και την μελέτη για το θέμα τους αλλά και 

υποθεμάτων που προκύπταν από αυτό. Για παράδειγμα, μια φοιτήτρια δήλωσε πως την 

ενδιέφερες και ήθελε να επεξεργαστεί το θέμα οικογένεια. Από αυτό όμως πρόκυπταν 

πολλά άλλα θέματα όπως: η δική μου οικογένεια, τα αδέρφια μου, ο πάππους, η γιαγιά, οι 

γονείς, γενεαλογικό δέντρο, ήδη οικογενειών κ.ά. 
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Ακολούθως με βάση την έρευνα και μελέτη που έκανε ο κάθε φοιτητής για το θέμα που 

επέλεξε, αποφάσιζε τι απ’ όσα έμαθε τον ενδιέφερε περισσότερο (ανάπτυξη και 

εξατομίκευση θέματος), θα παρουσίαζε σε παιδιά συγκεκριμένης τάξης νηπιαγωγείου.  

3ο Στάδιο: Λύση προβλήματος στην εικαστική δημιουργία  

ΘΕΜΑΤΑ: 

▪ Προβλήματα στην εικαστική δημιουργία  

▪ Οριοθέτηση στο διδακτικό σχεδιασμό 

▪ Το εποπτικό υλικό στη διδασκαλία 

Στόχοι: 

Οι φοιτητές:  

▪ να δίνουν λύσεις σε προβλήματα που αναφύονται στην οικοδόμηση της διδασκαλίας 

τους. 

▪ να οριοθετούν για να κτίζουν τη διδασκαλία τους με στόχο τη δημιουργία νοήματος.  

▪ να επινοούν νέους τρόπους χρήσης του εποπτικού υλικού ενός μαθήματος. 

Η καλλιτεχνική δημιουργία εμπεριέχει διάφορα προβλήματα (τεχνικά, αισθητικά, 

στιλιστικά, εννοιολογικά και εκφραστικά). Οι λύσεις που δίνουν οι καλλιτέχνες σ’ αυτά τα 

προβλήματα έχουν πάντα σχέση με την ιδέα/θέμα του έργου. Με αυτό τον τρόπο εξετάζεται 

η εικαστική δημιουργία  ως διαδικασία δημιουργίας νοήματος. Ένα πολύ βασικό πρόβλημα 

που πρέπει να επιλύσουν είναι ο καθορισμός ορίων στη διαδικασία της εικαστικής 

δημιουργίας. Η οριοθέτηση του θέματος βοηθά τους καλλιτέχνες να διερευνούν και να 

εκφράζουν σε βάθος την ιδέα ή το θέμα τους. Γενικά αυτό το πλαίσιο τους καθιστά ικανούς 

να εκφράζονται και να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μια διαδικασία 

διερεύνησης και ανακάλυψης.  
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Δραστηριότητα: Οριοθετώ το θέμα μου 

Οι φοιτητές είχαν ήδη επιλέξει και μελετήσει για το θέμα που τους ενδιέφερε περισσότερο 

από το θεματικό άξονα «Ταυτότητες». Τώρα έπρεπε να θέσουν κάποια όρια σ’ αυτό, 

δηλαδή τι από όσα μελέτησαν και απέκτησαν γνώσεις, θα παρουσίαζαν στα παιδιά. 

Παρουσίασαν τις σκέψεις και απόψεις τους στην ολομέλεια για την οριοθέτηση του θέματος 

τους. Τονίστηκε πως το σημαντικότερο στο διδακτικό σχεδιασμό, αποτελούσε η απάντηση 

στο ερώτημα ΤΙ θα διδάξω και όχι πώς να το διδάξω. Το ίδιο ισχύει και στην καλλιτεχνική 

δημιουργία το πραγματικό ερώτημα δεν είναι «πώς να ζωγραφίσω» αλλά «ΤΙ να 

ζωγραφίσω». 

Δραστηριότητα: Προβληματισμοί - από την επιλογή του θέματος μέχρι τη διδασκαλία 

 

Ο βασικός άξονας στον οποίο έκτιζαν κάθε διδακτικό σχεδιασμό τους οι φοιτητές ήταν η 

δημιουργία νοήματος όσων θα καλούσαν τα παιδιά να κάνουν και όχι η μηχανική εκτέλεση 

δραστηριοτήτων. Οπόταν οι επιλογές τους ήταν καθοριστικές στο διδακτικό τους 

σχεδιασμό. 

Εκτός από τον καθορισμό ορίων για το θέμα τους, οι φοιτητές αντιμετώπιζαν και άλλα 

προβλήματα στην πορεία για πραγματοποίηση μιας διδασκαλίας. Σ’ αυτή τη δραστηριότητα 

ζητήθηκε από τους φοιτητές να καταγράψουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Με 

βάση τα προβλήματα που κατέγραψαν και παρουσίασαν, στη συνέχεια προσπάθησαν να 

δώσουν προτάσεις για επίλυσή τους. Αυτές θα έπρεπε να είχαν πάντα σχέση με το θέμα, να 

ήταν πρωτότυπες αλλά και πραγματοποιήσιμες σε διαφορετικά πλαίσια. Βασικοί 

προβληματισμοί των φοιτητών ήταν:  

- Πώς θα συνδέσω το θέμα με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των παιδιών; 

- Ποιους στόχους θα θέσω; 

- Ποιο εποπτικό υλικό να χρησιμοποιήσω και πώς; 
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Με βάση τους πιο πάνω προβληματισμούς πραγματοποιήθηκαν αρκετές δραστηριότητες 

και πρακτικές εφαρμογές στην αίθουσα διδασκαλίας του πανεπιστημίου. Οι φοιτητές για 

παράδειγμα, έθεταν στόχους για το θέμα τους και παρουσίαζαν σε μορφή 

μικροδιδασκαλίας, ανάλογες δραστηριότητες. Σ’ αυτές τους τις διδασκαλίες έδιναν έμφαση 

στη δημιουργική χρήση του εποπτικού τους υλικού.  

Δραστηριότητα: Χρήση του εποπτικού υλικού στη διδασκαλία 

Με στόχο την περαιτέρω συζήτηση για τη χρήση του εποπτικού υλικού, παρουσιάστηκε 

οπτικογραφημένη διδασκαλία. Σ’ αυτήν η νηπιαγωγός είχε εξαιρετικό εποπτικό υλικό, 

καλαίσθητο, φάνηκε πως για τη δημιουργία του χρειάστηκαν αρκετές ώρες δουλειάς. 

Τελικά όμως δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς, εμφανίστηκε για πρόκληση ενδιαφέροντος των 

παιδιών και στη συνέχεια έμεινε στη γωνιά της τάξης, αυτή η πρακτική αποτέλεσε  το θέμα 

συζήτησης των φοιτητών. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές εργάστηκαν σε ομάδες και 

κατέγραψαν σε ποιες δραστηριότητες του μαθήματος μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και πώς 

το εποπτικό υλικό της νηπιαγωγού θα μπορούσε να μετατραπεί σε κάτι άλλο. Εξέφρασαν 

επίσης απόψεις για το πού (σε ποια μαθήματα) και πώς θα μπορούσε να 

επαναχρησιμοποιηθεί το ίδιο υλικό. 

3ο Στάδιο: Λύση προβλήματος στην εικαστική δημιουργία - διερευνητικές μέθοδοι και  

                   Διαδικασίες 

 

ΘΕΜΑΤΑ: 

▪ Η σημασία των διερευνητικών μεθόδων στη διαδικασία δημιουργίας νοήματος 

▪ Προβλήματα που θέτουν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες στη δημιουργική τους πορεία 

(παραδείγματα: Cindy Sherman Sandy Skoglund) 
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Στόχοι: 

Οι φοιτητές:  

▪ να θέτουν προβλήματα στην οικοδόμηση της διδασκαλίας τους με στόχο την 

ανάπτυξη της δημιουργικότητας και πρωτοτυπίας τους.  

 

Ανάμεσα στις μεθόδους οι οποίες θεωρούνται υψίστης σημασίας για την εικαστική 

έκφραση ως διαδικασία δημιουργίας νοήματος, είναι οι ακόλουθες: σκόπιμο παιχνίδι, 

ρίσκο, προβληματισμός, πειραματισμός και αναζήτηση. Όλες αυτές οι 

μέθοδοι/στρατηγικές, υποδηλώνουν τη μεγάλη σημασία της εμπλοκής σε διερευνητικές 

διαδικασίες. Σ’ αυτό το στάδιο παρουσιάστηκαν κάποια εικαστικά προβλήματα, όπως είναι 

η διαταραχή η απόκρυψη, ο παράλογος συνδυασμός και ο μετασχηματισμός. Σταθήκαμε 

περισσότερο στη διαταραχή και το μετασχηματισμό λόγω του ενδιαφέροντος των φοιτητών. 

Λέγοντας διαταραχή αναφερόμαστε στη 

στρατηγική που μεταβάλλει το συνηθισμένο τρόπο 

αντίληψης και κατανόησης του θεατή σε ένα 

συγκεκριμένο θέμα. Η στρατηγική αυτή θα 

μπορούσε να περιλαμβάνει απροσδόκητες αντιπαραθέσεις 

αντικειμένων, προσώπων και καταστάσεων, ή και ανατροπών στις 

κοινωνικές συμβάσεις. Ένα παράδειγμα είναι οι φωτογραφίες της Cindy 

Sherman που παρουσιάζουν την καλλιτέχνιδα με εκατοντάδες 

διαφορετικά πρόσωπα διαταράσσοντας την κατανόησή μας για το άτομο ως 

μια ενιαία οντότητα. 

Μετασχηματισμός: Είναι η οπτική στρατηγική που μεταβάλλει ένα αντικείμενο, ένα 

πρόσωπο ή μια κατάσταση από τη συνηθισμένη ή τη φυσιολογική της αναπαράσταση. Σ’ 

αυτή τη μέθοδο μεταβάλλονται τα φυσικά χαρακτηριστικά όπως το χρώμα, η κλίμακα, ή η 
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υφή. 

Για παράδειγμα, η Sandy Skoglund για να διερευνήσει θέματα ή ιδέες, παίρνει ρίσκα, 

πειραματίζεται, διερωτάται, παίζει. Αυτές οι μέθοδοι της δίνουν τη δυνατότητα να 

ανακαλύπτει νέες ιδέες αντί να υλοποιεί κάτι 

προκαθορισμένο. 

Η Skoglund έχοντας ως βασική της ιδέα την 

κοινωνική αδιαφορία για τους ηλικιωμένους αλλά 

και την ανησυχία της για ένα πυρηνικό πόλεμο με 

τα επακόλουθά του, δημιουργεί το έργο 

«Ραδιενεργές γάτες». Το έργο της άρχισε με 

παρατηρήσεις των αδέσποτων γάτων που 

τριγύριζαν στις παρόδους κοντά στο εργαστήρι της. Εκείνη τη χρονική περίοδο είχε στο 

μυαλό της τη δημιουργία ενός έργου με μια γάτα. Προσεγγίζοντας όμως με ρίσκο και 

πειραματισμό την ιδέα της, οδηγήθηκε στην επίπονη δημιουργία 25 κιτρινοπράσινων 

γλυπτών γάτων με σύρμα και γύψο. Στην τελική εγκατάσταση και φωτογράφιση του έργου, 

οι γάτες μοιάζει να εισβάλλουν στο μικρό δωμάτιο με τους δυο γέροντες και να 

καταστρέφουν τα πάντα. Η βασική της ιδέα, επιτυγχάνεται μέσα από ένα προσεκτικά 

ισορροπημένο συνδυασμό της φαντασίας και της πραγματικότητας. 

Ουσιαστικά δύο βασικά συστατικά της εμπειρίας στη δημιουργία τέχνης είναι ο 

προβληματισμός και ο πειραματισμός. Ο προβληματισμός παρέχει την απαραίτητη 

προοπτική για την αξιολόγηση των συνεπειών των καλλιτεχνικών αποφάσεων. Ο 

πειραματισμός από την άλλη δίνει την ώθηση για διερεύνηση, ανακάλυψη και ρίσκο χωρίς 

το φόβο του λάθους. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του μαθήματος 

Radioactive Cats 
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«Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής», δηλαδή οι φοιτητές να μπορούν να παίρνουν 

ρίσκα χωρίς το φόβο της αποτυχίας. 

Δραστηριότητα: Θέτω προβλήματα στην οικοδόμηση της διδασκαλίας μου με στόχο  

    την ανάπτυξη της δημιουργικότητας μου 

 

Σ’ αυτή τη δραστηριότητα τέθηκε στους φοιτητές η ανοιχτή ερώτηση:  

Τι είδους προβλήματα μπορούν να θέσουν οι νηπιαγωγοί στους εαυτούς τους, ώστε να τους 

ωθήσουν σε νέες προοπτικές σ’ ότι αφορά την οικοδόμηση της διδασκαλίας τους; 

Οι φοιτητές προβληματίστηκαν αρκετά, αφού έπρεπε να θέσουν σε μια νέα βάση 

οργάνωσης της διδασκαλίας τους για το θέμα που επέλεξαν. Εργάστηκαν σε ομάδες και 

υπήρξε ένας πολύ δημιουργικός διάλογος ανάμεσα στους φοιτητές. Στο τέλος 

παραδέχτηκαν πως συνήθως κινηγούσαν την πιο εύκολή λύση σε κάθε πρόβλημα. 

Ακούστηκαν όμως ξεχωριστές ιδέες από κάθε ομάδα, συγκεκριμένα αναφέρθηκαν τα 

ακόλουθα «προβλήματα»:  

- να παρουσιάσουν το θέμα τους στα παιδιά μέσω θεατρικού παιχνιδιού,  

- να μπουν οι ίδιοι στο ρόλο του πρωταγωνιστή που θα παρουσιάζει το θέμα, 

- να παρουσιάσουν το θέμα μέσω θεάτρου σκιών, 

- το θέμα τους να παρουσιαστεί με τρόπο που να χρειάζεται λύση από τα ίδια τα 

παιδιά, 

- να αναπτύξουν το θέμα τους μέσα από την τέχνη κ. ά. 

Για τον κάθε τρόπο επεξεργασίας έδιναν και μια σύντομη περίληψη του διδακτικού τους 

σχεδιασμού. Αυτή η δραστηριότητα τους ώθησε να δουν στην πράξη πως το ρίσκο και ο 

πειραματισμός σε ένα οριοθετημένο θέμα, μπορεί να οδηγήσει σε δραστηριότητες, αλλά 

και δυνατότητες που δεν είχαν φανταστεί.  
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4ο Στάδιο: Αξιολόγηση δημιουργικής διαδικασίας 

ΘΕΜΑΤΑ: 

▪ η φιλοσοφία του φακέλου επιτευγμάτων/portfolio 

▪ η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο 

Στόχοι: 

Οι φοιτητές: 

▪ να αναφέρονται στην αξιολόγηση μέσω του φακέλου επιτευγμάτων στο 

νηπιαγωγείο. 

▪ να επισημαίνουν την ορθή χρήση του φακέλου επιτευγμάτων στο νηπιαγωγείο. 

Για αξιολόγηση στης δημιουργικής διαδικασίας ακολουθείται η φιλοσοφία του φακέλου 

επιτευγμάτων/portfolio. Τα αποτελέσματα σ’ αυτή την περίπτωση κρίνονται σε σχέση με 

την ιδέα ή το θέμα, το οποίο αποτέλεσε και τον άξονα για δημιουργία. Όμως κρίνεται και 

όλη η διαδικασία μέχρι το τελικό αποτέλεσμα, εκτιμάται δηλαδή η συνολική προσπάθεια 

χωρίς να κατακερματίζεται.  

Τα portfolio των καλλιτεχνών περιλαμβάνουν «τεκμήρια» εικαστικής δημιουργίας και 

περιλαμβάνουν: επιστολές, φωτογραφικές λήψεις, ποιήματα, εκθέσεις, σκίτσα ποικίλων 

μέσων, υλικών και τεχνικών, έργα σε εξέλιξη, ημερολογιακές εγγραφές και άλλες μορφές 

στοχασμού, 

σχόλια, ολοκληρωμένα έργα. 

Δραστηριότητα: Πώς χρησιμοποιώ το φάκελο επιτευγμάτων; 

Με αφορμή το φάκελο που δημιούργησαν στο πρώτο μάθημα εξελίχθηκε η συζήτηση για 

τον τρόπο που γινόταν η χρήση του από τους ίδιους. Ουσιαστικά πραγματοποιήθηκε 

αναστοχασμός από τους φοιτητές για αυτού του είδους αξιολόγησης.  

Ακολούθως η συζήτηση στράφηκε στη χρήση του ατομικού φακέλου των παιδιών στο 
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νηπιαγωγείο. Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου, δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση του ατομικού φακέλου των παιδιών ως αυθεντικού τρόπου 

αξιολόγησης τους. Σ’ αυτή τη μορφή αξιολόγησης τα ίδια τα παιδιά επιλέγουν ποια από τα 

σχέδια τους θα συμπεριληφθούν στο δικό τους φάκελο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Δραστηριότητες φοιτητών στα πλαίσια του μαθήματος «Δραστηριότητες 

Προσχολικής Αγωγής» 

Σ’ αυτό το παράρτημα παρουσιάζονται κάποιες δραστηριότητες τις οποίες 

πραγματοποίησαν φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος στην αίθουσα διδασκαλίας του 

πανεπιστημίου. 

ΘΕΜΑΤΑ: 

▪ Το χιούμορ και η πρωτοτυπία στη διδασκαλία 

Στόχοι  

Οι φοιτητές:  

▪ να δημιουργούν διδακτικούς σχεδιασμούς, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία 

νοήματος και όχι στην απλή παραγωγή προϊόντος. 

▪ να μετασχηματίζουν δραστηριότητες, δίνοντας έμφαση στην πρωτοτυπία και στο 

χιούμορ.  

 

Δραστηριότητα: Ο δικός μου πλανήτης 

Έχοντας για επεξεργασία το θεματικό άξονα «Ταυτότητες» μια ομάδα φοιτητών στα 

πλαίσια μικροδιδασκαλιών, επεξεργάστηκε μέρος του παραμυθιού «Ο Μικρός Πρίγκιπας».  

Με βάση το παραμύθι γεννήθηκε από τους φοιτητές η ιδέα για δημιουργία ενός πλανήτη 

από κάθε φοιτητή, ενός πλανήτη ο οποίος θα έκφραζε στοιχεία της ταυτότητας του καθενός. 

Οι πλανήτες παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια και φοιτητές δημιούργησαν μια πινακίδα με 

ένα νέο «σύστημα πλανητών».  
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Ο αλλιώτικος πλανήτης είναι ο δικός μου!  

Η ταυτότητα μου 

 

Ο πλανήτης των λουλουδιών 
 

Ο πλανήτης της χαράς 
 

Ο πλανήτης του γέλιου 
 

Ο πλανήτης που έχει όσα θέλω 
 

Ο Μικρός Πρίγκιπας στους δικούς μας πλανήτες 
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Δραστηριότητα: Μια άλλη ταυτότητα για τα ανθρωπάκια του Γαΐτη 

Σ’ αυτή τη δραστηριότητα οι φοιτητές «χρησιμοποιήσαν» τα ανθρωπάκια του Γαΐτη 

δίνοντας τους μια άλλη ταυτότητα. Οι φοιτητές έχοντας ως βάση τις νέες εικόνες 

δημιουργούσαν μια ιστορία γι’ αυτές. 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα: Χιούμορ στη διδασκαλία μας 

Μια μικροδιδασκαλία που επιλέχθηκε από τους φοιτητές 

ως η πιο πρωτότυπη και με χιουμοριστική διάθεση ήταν 

η ακόλουθη.  

Δύο φοιτήτριες μεταμφιέστηκαν στους ήρωες του 

παραμυθιού «Σοφία η 

αγελαδίτσα τραγουδίστρια». Αυτοί ήταν η Σοφία η 

αγελάδα και ο σκύλος ο Ντάγκλας, οι οποίοι 

προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια ορχήστρα και 

έψαχναν για ταλέντα. Οι φοιτητές προσπαθούσαν να 

πείσουν για το ταλέντο τους με διάφορους τρόπους, είτε χορεύοντας, είτε τραγουδώντας, 

είτε παίζοντας κάποιο μουσικό όργανο για να πείσουν για το ταλέντο τους. 

Μόνη στο πλήθος Οι μαυρόασπρες στους έγχρωμους 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Δραστηριότητες στο χώρο ενός μουσείου 

 

ΘΕΜΑΤΑ: 

▪ Επίσκεψη στο μουσείο παραμυθιού και συμμετοχή των φοιτητών σε δημιουργικές 

δραστηριότητες στο χώρο του μουσείου. 

▪ Μετασχηματισμός ιδεών και σκέψεων ώστε να καταλήγουν σε κάτι μοναδικό αλλά 

και πραγματοποιήσιμο για παιδιά νηπιαγωγείου. 

Στόχοι:  

Οι φοιτητές 

▪ να ακολουθούν τις στρατηγικές εικαστικής δημιουργίας για σχεδιασμούς που θα 

αντηχούν την ατομική τους προσπάθεια. 

▪ να εμπλουτίζουν το γνωσιολογικό υπόβαθρο τους με δημιουργικές δραστηριότητες 

για παιδιά στο χώρο ενός μουσείου.  

Πριν την επίσκεψη στο μουσείο παραμυθιού οι φοιτητές γνώρισαν τον χώρο μέσα από 

βίντεο και φωτογραφίες. Το μουσείο είναι ένα διώροφο κτίριο με δωμάτια που το καθένα 

έχει τη δική του ταυτότητα, παρασύροντας τον επισκέπτη σ’ έναν κόσμο βγαλμένο από τα 

παραμύθια.  

 Η γνωριμία μέσω φωτογραφιών και βίντεο, δημιούργησε προσμονή και 

ενθουσιασμό στους φοιτητές. Πολύ περισσότερο όταν κλήθηκαν να δημιουργήσουν 

δραστηριότητες για παιδιά νηπιαγωγείου, προσαρμοσμένες σ’ αυτό το χώρο. Αφού 

χωρίστηκαν σε ομάδες επέλεξαν το δωμάτιο που τους ενδιέφερε περισσότερο (εξατομίκευση 

βασικής ιδέας). Οριοθέτησαν (Λύση προβλήματος) το θέμα που θα παρουσίαζαν και έθεσαν 

στόχους και τις ανάλογες δραστηριότητες. Δραστηριότητες όμως που θα είχαν νόημα για 

τα παιδιά ενεργοποιώντας και κινητοποιώντας τα. (Λύση προβλήματος). Στη συγκεκριμένη 

επίσκεψη τη θέση των παιδιών θα έπαιρναν οι συμφοιτητές τους. 
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Δραστηριότητα: Στη χώρα των θαυμάτων! Τι θα γινόταν αν… 

Στην 1η φωτογραφία, παρουσιάζεται ένα δωμάτιο βασισμένο στο παραμύθι η Αλίκη στη 

χώρα των θαυμάτων. Σ’ αυτό το δωμάτιο του μουσείου υπάρχουν πολλά γυάλινα πιατάκια 

και φλυτζάνια, ακόμη και το φωτιστικό είναι διακοσμημένο με αυτά. 

Οι φοιτητές σ’ αυτή την περίπτωση, χρησιμοποίησαν κάποιες τεχνικές 

από το βιβλίο του Τζάνι Ροντάρι η Γραμματική της Φαντασίας. Μια από 

τις δραστηριότητες που παρουσίασαν ζητούσε λύσεις ή εισηγήσεις σε 

ένα πρόβλημα. Τι θα γινόταν αν όλο το δωμάτιο, ακόμη και το πάτωμα, 

ήταν φτιαγμένο από γυαλί;  

Πώς θα μπαίναμε; Πού θα καθόμασταν; …. 

 

Δραστηριότητα: Περνώντας από την ντουλάπα 

Όταν άνοιγε μια ντουλάπα με ρούχα μπορούσες να περάσεις 

μέσα απ’ αυτά για να φτάσεις σ’ ένα άλλο δωμάτιο. Οι φοιτητές 

επέλεξαν αυτό το χώρο για τις δραστηριότητές τους που είχαν 

ως στόχο την αλληλεπίδραση και την επεξεργασία νοημάτων 

μεταξύ των συμμετεχόντων.  

Αρχικά τα «παιδιά» εμπλέκονταν σε ένα φανταστικό παιχνίδι: 

Τι άραγε θα αντίκρυζαν περνώντας μέσα από τη ντουλάπα; Πού 

θα έφταναν; Πώς φαντάζονταν το χώρο; Ποιοι άραγε να ζούσαν εκεί;   

Για να περάσεις όμως μέσα από την ντουλάπα και να φτάσεις στο άλλο δωμάτιο υπήρχε 

μια δοκιμασία. Έπρεπε να διαλέξεις ένα από τα ρούχα που υπήρχαν, να το φορέσεις όπως 

ήθελες και να αφηγηθείς μια αστεία ιστορία.  

1η Στη χώρα των θαυμάτων 
 

2η Η μαγική ντουλάπα 
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Στο χώρο του μουσείου οι φοιτητές συμμετείχαν σε σενάρια κοινωνικοδραματικού 

παιχνιδιού όπου δημιούργησαν και δοκίμασαν ποικίλους ρόλους και ιδέες σεναρίων. Πιο 

κάτω φαίνονται φωτογραφίες από δραστηριότητες που πραγματοποίησαν στο χώρο του 

μουσείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι φοιτητές βρίσκονται σ’ ένα δωμάτιο που 

μοιάζει με ξέφωτο σε δάσος. Σ’ αυτό υπάρχουν 

επίσης διάφορα καπέλα και ένα κουνελάκι. 

Γι’ αυτό το χώρο σκέφτηκαν δραστηριότητες που 

θα αναδύονταν από τα ίδια τα παιδιά, 

αλληλοεπιδρώντας με αυτά. 

Σ’ αυτό το δωμάτιο υπάρχει μια σήραγγα.  

Οι φοιτητές σκέφτηκαν πως όποιος 

περνούσε μέσα απ’ αυτήν μεταμορφωνόταν 

σε κάποιο ήρωα παραμυθιού. Είτε ζώο είτε 

άνθρωπο. 
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Παρουσιάζω ένα δικό μου τέλος σε μια 

ιστορία 
 

Μαντέψετε σε τι μεταμορφώθηκα 

 

Ζωντανεύω σκηνές από παραμύθια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

Αναστοχασμοί φοιτητών για το μάθημα «Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής» 

 

Οι στρατηγικές που έχουμε μάθει στο μάθημα αυτό εμένα προσωπικά με έχουν βοηθήσει πολύ 

για να προετοιμάσω τον σχεδιασμό μου και να δημιουργήσω τις δραστηριότητες μου. 

Προσπαθώ να σκέφτομαι τις στρατηγικές για να φτιάξω το διδακτικό μου σχεδιασμό. 

Σκέφτομαι πώς να εντάξω την πρωτοτυπία και την δημιουργικότητα σε κάθε δραστηριότητα 

έτσι ώστε να ενθουσιάζω τα παιδιά. Θέλω να τους δώσω την ευκαιρία μέσα από πρωτότυπες 

και χαρούμενες δραστηριότητες να μάθουν όσα πιο πολλά μπορούν. Από την κάθε στάδιο της 

εικαστικής δημιουργίας, έχω μάθει πολλά και θα προσπαθήσω σε κάθε σχεδιασμό μου να τα 

σκέφτομαι (Μαρίνα).  

 

Το μάθημα δραστηριότητες προσχολικής ηλικίας είναι πολύ ευχάριστο και ενδιαφέρον. 

Θεωρώ ότι διαφέρει από τα υπόλοιπα μαθήματα διότι εκτός από θεωρητικό το μεγαλύτερο 

του μέρος είναι πρακτικό. Το πρακτικό μέρος είναι πολύ δημιουργικό και ευχάριστο, αυτό 

φαίνεται και από τα χαμόγελα που έχουμε όλοι μέσα στη τάξη. Προσωπικά μου αρέσει όταν 

κάτι που λέμε ως θεωρία να το βλέπω και στη πράξη έτσι μου γίνεται πιο κατανοητό. 

Επιπλέον, έχουμε αναλύσει πάρα πολύ το θέμα «Ταυτότητες» και το τι μπορούμε να κάνουμε 

μέσα στη τάξη που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Τέλος, με βοήθησε ώστε να καταλάβω ότι για 

να διδάξω ένα θέμα στα παιδιά θα πρέπει πρώτα να έχω μελετήσει εγώ η ίδια, αλλά και να το 

οριοθετήσω (Ιωάννα). 

 

Σήμερα μιλήσαμε για το αναλυτικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνοντας τους δείκτες επιτυχίας. 

Επίσης μιλήσαμε για την «ταυτότητα» και με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορώ να την 

παρουσιάσω. Τελικά η ταυτότητα δεν είναι μόνο αυτή που έχουμε όλοι μας, αλλά οι πολλαπλές 

ταυτότητες που μπορεί να έχουμε σε αυτήν την κοινωνία, όπως αδελφή, φίλη, κόρη κ.ά. 
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Επίσης παρατηρήσαμε έργα εικαστικής τέχνης και πώς δημιουργούσαν με βάση τα βιώματά 

τους. Παρατήσαμε πως ο καλλιτέχνης μπορεί να άλλαζε τα χρώματα, την τεχνοτροπία, αλλά 

γινόταν κατανοητό το προσωπικό του ύφος και η ιδιαιτερότητα της ταυτότητας του (Στέλλα). 

 

Μου αρέσει πολύ που μέσα στην τάξη μας δίνονται ευκαιρίες να σκεφτούμε και να πούμε 

κάποιες δραστηριότητες και που γενικά μοιραζόμαστε ιδέες με τους συμμαθητές μας. Είναι 

πολύ βοηθητικό όλο αυτό γιατί από την ιδέα της μίας βγαίνουν 10 διαφορετικές ιδέες-

δραστηριότητες για το ίδιο θέμα. Η φαντασία μας και η δημιουργικότητα δεν σταματούν σε 

ένα σημείο, αλλά συνεχίζονται. 

Επίσης βρήκα χρήσιμη την σύγκριση της εικαστικής δημιουργίας και τα στάδιά της με τον 

διδακτικό σχεδιασμό. Είναι εκπληκτικό το πώς ένας νηπιαγωγός και ένας καλλιτέχνης έχουν 

τόσα πολλά κοινά στις δημιουργίες τους. Με βοήθησε να ταυτιστώ με τους καλλιτέχνες και 

κατανόησα καλύτερα τα στάδια του διδακτικού σχεδιασμού (Μαρία). 

 

Μέσα στην τάξη μου άρεσε που μελετήσαμε κάποιο απόσπασμα από το βιβλίο «Πες μου που 

γεννιέται η φαντασία». Η αφηγήτρια μας παρουσίαζε τις πιο αγαπημένες τις στιγμές από τα 

μαθητικά της χρόνια. Αυτές δεν ήταν άλλες από την επαφή της με τη φύση κάτι που τη βοήθησε 

πολύ μελλοντικά σαν δασκάλα. Πώς; Έμαθε πως τα παιδιά μαθαίνουν περισσότερο όταν 

υπάρχει ένα περιβάλλον με πρόκληση, έτσι διευρύνεται η φαντασία τους. Όταν έγινε δασκάλα 

μέσα στην τάξη φανταζόταν πώς θα μπορούσε να φέρει το κατάλληλο περιβάλλον, έτσι ώστε 

να κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον, πρωτότυπο και ελκυστικό για τα παιδιά. Μαθαίνοντας 

από τα στάδια εικαστικής δημιουργίας κατάλαβα πολύ περισσότερο το μήνυμα της 

συγγραφέως. Τέτοια νηπιαγωγός θέλω να γίνω και εγώ στο μέλλον, θέλω να διδάσκω με 

τρόπο που να μην περιορίζω τα παιδιά, να μην βλέπουν μόνο ‘μία πλευρά του κύβου’ αλλά 

να βλέπουν κάποιο πρόβλημα πολύπλευρα και με την βοήθεια της φαντασίας. Να τα 

ενθαρρύνω και παράλληλα να τους μεταδίδω γνώσεις και αξίες που θα τις κουβαλάνε για όλη 

τους την ζωή. (Έλενα) 

 

Από το μάθημα Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής είμαι πολύ ευχαριστημένη, διότι ο 

τρόπος διδασκαλίας του είναι διαφορετικός από τα άλλα μαθήματα. Δεν είναι μόνο θεωρία, 
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κάνουμε πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε στο νηπιαγωγείο με τα παιδιά και αυτό 

είναι πολύ σημαντικό για εμένα διότι είναι κάτι που θα με βοηθήσει στο μέλλον. Αυτό που μου 

αρέσει περισσότερο στο μάθημα είναι που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την φαντασία. Πρέπει 

να είμαστε δημιουργικοί και αυτό μου αρέσει διότι σαν νηπιαγωγός πρέπει να προσπαθώ να 

κάνω πράγματα που δεν έχουν γίνει ξανά και να ρισκάρω σε καινούργιες ιδέες και πράγματα. 

(Μαρίνα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

Αναστοχασμοί φοιτητών για τις ομαδικές τους διδασκαλίες σε νηπιαγωγείο στα 

πλαίσια του μαθήματος «Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής» 

 

Από το σημερινό μας μάθημα πήρα αρκετές γνώσεις. Αρχικά πιστεύω ότι εγώ και η ομάδα 

μου δεν δυσκολευτήκαμε να βρούμε τις πιο δημιουργικές και πρωτότυπες δραστηριότητες για 

το μάθημά μας. Κατά την άποψη μου θεωρώ ότι δεν θα ήταν εφικτό να βρω δημιουργικές 

δραστηριότητες χωρίς να μελετήσω για το θέμα μου και να το οροθετήσω. Οι νηπιαγωγοί 

μπορούν να βοηθηθούν πολύ μέσα από τις στρατηγικές στο σχεδιασμό ενός μαθήματος. Εμένα 

προσωπικά το στάδιο από τις στρατηγικές, που με βοήθησε πιο πολύ ήταν η οικοδόμηση 

γνωσιολογικού υπόβαθρου για δημιουργία.  

Στη διδασκαλία μας θέλαμε να διδάξουμε τα είδη της οικογενείας δηλαδή την πολύτεκνη και 

την μονογονεϊκή οικογένεια. Για να διδάξουμε όμως αυτές τις έννοιες στα παιδιά θα έπρεπε 

να γνωρίζαμε ακριβώς τι σημαίνουν για να είμαστε σε θέση να λύσουμε οποιαδήποτε απορία 

των παιδιών. Τέλος πιστεύω πως οι στρατηγικές εικαστικής δημιουργίας βοηθούν στο να 

θέσει ο νηπιαγωγός τους ειδικούς στόχους οι οποίοι είναι απαραίτητο να συνδέονται με το 

θέμα που έχει επιλέξει ο νηπιαγωγός για να γίνει πιο δημιουργικός. (Πέτρος) 

 

Το μάθημα που έκανα στο νηπιαγωγείο ήταν αρκετά καλό κατά την άποψη μου. Πιστεύω ότι 

η ενότητα ήταν δύσκολη, αλλά βγήκε ένα καλό αποτέλεσμα. Η δραστηριότητα που θα άλλαζα 

στο σχέδιο μαθήματος μου είναι η δεύτερη δραστηριότητα η οποία ήταν με τροχό τύχης ο 

οποίος είχε τα πρόσωπα της οικογένειας. Τα παιδιά έπρεπε να τον γυρίσουν για να επιλέξουν 

ένα πρόσωπο για το οποίο θα μας περιέγραφε το παιδί που κρατούσε το ίδιο πρόσωπο σε 

κάρτα. Αυτή η δραστηριότητα στην τάξη ήταν λίγο ανιαρή, χρειαζόταν περισσότερο χιούμορ 

και δημιουργικότητα για να τραβήξει περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών. Για να δομήσω 

το μάθημα σωστά, με βοήθησαν πολύ οι στρατηγικές εικαστικής δημιουργίας να σκεφτώ 

δημιουργικές δραστηριότητες με ωραίο εποπτικό υλικό για να κάνω τα μάθημα μου όσο πιο 

ενδιαφέρον μπορούσα. Προσπάθησα να κάνω το μάθημα μου όσο πιο κοντά στις δυνατότητες 
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των παιδιών αφού γνώριζα ότι ήταν προχωρημένα δηλαδή, τα περισσότερα μπορούσαν να 

διαβάσουν.  

Ο τρόπος διδασκαλίας μου στην τάξη του νηπιαγωγείου έχει αλλάξει προς το 

καλύτερο. Προσπάθησα αυτή την φορά να έχω στο μάθημα μου περισσότερο χιούμορ και 

διασκέδαση για να περνάμε καλά με τα παιδιά και προσπάθησα να τους μεταδώσω το 

ενδιαφέρον μου για το μάθημα που θα έκανα. Προσπάθησα να κάνω αστεία και να 

χρησιμοποιώ περισσότερη μουσική στο μάθημα για να το διασκεδάζουν. (Μαρτίνα) 

 

….Οι στρατηγικές με βοήθησαν πολύ, για να δομήσουμε το σχέδιο μαθήματος. Αρχικά, το 

πρώτο και το δεύτερο στάδιο των στρατηγικών, τα οποία μας βοήθησαν στην επιλογή του 

θέματός μας, στην οριοθέτησή του και στους λόγους που το επιλέξαμε. Πχ. στην ενότητα 

Οικογένεια, επιλέξαμε σαν θέμα μας το νέο μέλος στην οικογένεια, διότι πρώτα απ’ όλα μας 

άρεσε εμάς τι ίδιες σαν θέμα, να ασχοληθούμε να ερευνήσουμε και να ανακαλύψουμε 

δραστηριότητες. Επίσης, ένα τέτοιο θέμα, αφού με 

ευαισθητοποιεί εμένα σαν νηπιαγωγός, σίγουρα θα 

ευαισθητοποιούσε και τα ίδια τα παιδιά.                                 

Οι στρατηγικές με βοήθησαν και στην δημιουργία 

πρωτότυπου και δυναμικού εποπτικού υλικού, γι’ αυτό 

δημιουργήσαμε και χρησιμοποιήσαμε στην διδασκαλία 

μας όσο περισσότερα μπορούσαμε. Στο σημερινό 

μάθημα εμπλέξουμε τα παιδιά σε δραστηριότητες που 

τους βοήθησαν να βιώσουν βαθύτερες σκέψεις (όπως 

π.χ. Ο διάδρομος της συνείδησης και η δραστηριότητα 

με τα συναισθήματα τους πριν αποκτήσουν αδερφάκι και πώς ένιωθαν μετά την απόκτησή 

του). Με αυτούς τους τρόπους τα εμπλέξαμε στην κεντρική μας ιδέα και την αξία ενός νέου 

μέλους στην οικογένεια. (Μαρία) 

 

Στο νηπιαγωγείο ήταν μια όμορφη εμπειρία στην οποία έχουμε μάθει πολλά έχουμε 

επεξεργαστεί το θέμα οικογένεια και καταλήξαμε να διδάξουμε στο νηπιαγωγείο για τη γιαγιά. 

Αυτό που ζήσαμε στο νηπιαγωγείο είναι πρωτίστως μια ευχάριστη εμπειρία στην οποία εμένα 
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την ίδια με είχε γεμίσει συναισθηματικά και επιβεβαιώθηκα ότι αυτό θα ήθελα να κάνω 

καθημερινά είναι να διδάσκω και να μου διδάσκουν τα παιδία. Το μάθημα κύλισε πολύ καλά 

και τα παιδία ενθουσιαστήκαν με τις δραστηριότητες και το παραμύθι. Έμαθα ότι για να μπεις 

σε μια τάξη και να σταθείς μπροστά σε τόσα ματάκια να σε κοιτάνε πρέπει να είσαι τόσο 

προετοιμασμένος για να τους δώσεις την εμπιστοσύνη να σε προσέξουν. 

Οι στρατηγικές που έχουμε μάθει στο μάθημα 

αυτό εμένα προσωπικά με έχουν βοηθήσει πολύ 

για να προετοιμάσω τον σχεδιασμό μου και να 

δημιουργήσω τις δραστηριότητες μου. 

Προσπαθώ να σκέφτομαι σαν καλλιτέχνης για να 

εντάξω την πρωτοτυπία και την δημιουργικότητα 

στο μάθημά μου. Σε κάθε δραστηριότητα 

προσπαθώ να ενθουσιάζω τα παιδιά και να τους 

δίνω την ευκαιρία μέσα από το παιχνίδι να 

μαθαίνουν όσα πιο πολλά μπορούν. Από την κάθε στάδιο έχω μάθει πολλά και έχω γίνει 

καλύτερη. (Γεωργία) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

Δράση στα πλαίσια του μαθήματος «Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής»  

Μια δράση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος ήταν η φιλοξενία των 

παιδιών μιας προδημοτικής τάξης ενός νηπιαγωγείου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Οι 

φοιτητές γνώριζαν τα παιδιά και το γνωσιολογικό τους υπόβαθρο γιατί στη δική τους τάξη 

πραγματοποίησαν τις ομαδικές τους διδασκαλίες. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, προσπάθησαν 

να πραγματοποιήσουν πρωτότυπες δραστηριότητες που θα είχαν νόημα για τα παιδιά και 

θα ενίσχυαν τις δυνατότητές τους. Στόχος των φοιτητών ήταν και η δυνατότητα 

αξιοποίησης του παιχνιδιού μέσω των δραστηριοτήτων που θα ετοίμαζαν γι’ αυτά.  

 Οι φοιτητές ήταν ενθουσιασμένοι γι’ αυτή την επίσκεψη και εργάστηκαν 

αφιερώνοντας πολλές ώρες από τον ελευθέρου τους χρόνο. Αρχικά 

επέλεξαν ένα παραμύθι που άρεσε σε όλους και έκριναν πώς θα 

μπορούσαν να το αξιοποιήσουν τόσο για τη λεκτική έκφραση των  

παιδιών αλλά και για δραστηριότητες αλληλεπίδρασης που 

σχετίζονταν με τις εμπειρίες τους.  

Το παραμύθι που επέλεξαν ήταν «Το πιο όμορφο κυκνάκι» του Ευγένιου Τριβιζά.  

Στο εν λόγω παραμύθι επτά κυκνάκια περιμένουν πώς και πώς το βασιλιά που θα ερχόταν 

για να διαλέξει το πιο όμορφο για να το πάρει μαζί του στο παλάτι. Γι’ αυτό και κάθε 

κυκνάκι προσπαθεί να στολιστεί καλύτερα από το άλλο για να κερδίσει τις εντυπώσεις. 

Μόνο ένα δεν έχει τι να φορέσει.  
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Κατασκευή εποπτικού υλικού 

 
Οι φοιτητές εργάστηκαν ομαδικά για την 

κατασκευή του εποπτικού υλικού το οποίο 

κατασκευάστηκε με άχρηστο υλικό. 

 Ένας μεγάλος κύκνος άνοιγε και ξετυλιγόταν 

το παραμύθι. Δίπλα η καρέκλα του 

συγγραφέα.  

 

Το κατάστημα της κίσσας 

 

Ένα τρισδιάστατο δέντρο φορτωμένο με 

στολίδια. Το κατάστημα της κίσσας από 

το οποίο τα κυκνάκια θα αγόραζαν τα 

κοσμήματά τους. 

Μοιραζόμαστε ρόλους 

 

Έγινε ανάγνωση του παραμυθιού και 

κατανομή ρόλων για τη 

δραματοποιημένη αφήγηση που 

αποφάσισαν πως θα παρουσίαζαν στα 

παιδιά. 
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Γράφω τις ευχές μου 
 

Ο σταθμός γραφής μετατράπηκε σε 

σιντριβάνι για ευχές προς το κυκνάκι. 

Όσα παιδάκια ήθελαν έγραφαν μια ευχή 

 

Τα παιδιά παρακολουθούν 

απορροφημένα 
Παίζουν παιχνίδια με λέξεις και 

συλλαβές 



 

399 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φοράνε φτερά, επιλέγουν τα στολίδια που 

θέλει το καθένα και κάνουν πασαρέλα.  
 

Ποιο θα είναι το καλύτερο κυκνάκι; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

Αποσπάσματα από συνεντεύξεις φοιτητών πριν τη νέα διδακτική προσέγγιση 

Ερευνήτρια: Ποια άτομα ορίζεις ως δημιουργικά; 

Μαρία: Δημιουργικά είναι τα άτομα που έχουν φαντασία, που ξεχωρίζουν. 

Ερευνήτρια: Πώς δηλαδή ξεχωρίζουν, τι εννοείς; 

Μαρία: Κάνουν πράγματα που δεν τα καταφέρνουν όλοι. Για παράδειγμα μπορούν να 

ζωγραφίζουν 

ωραία, να γράφουν ωραία, να έχουν ωραίες ιδέες και οι δημιουργικοί νηπιαγωγοί κάνουν 

πολύ ωραίο εποπτικό υλικό. 

Ερευνήτρια: Πώς τους βοηθά το ωραίο εποπτικό υλικό; 

Μαρία: Το ωραίο εποπτικό αρέσει πολύ στα παιδιά και έτσι πραγματοποιούν και δημιουργικές  

διδασκαλίες. 

Ερευνήτρια: Δηλαδή όσοι νηπιαγωγοί έχουν ωραίο εποπτικό υλικό πραγματοποιούν και  

δημιουργικές διδασκαλίες; 

Μαρία: Α..!( σκέφτεται λίγο) όχι, γιατί μπορεί κάποιος άλλος να τους το έκανε. Πολλές 

φορές οι  

φοιτητές, στην πρακτική τους άσκηση, φτιάχνουν πολύ ωραίο εποπτικό υλικό και το 

χρησιμοποιούν σε ένα μάθημα μόνο και σε μια δραστηριότητα. Νομίζω πως το να μπορείς να 

το μετατρέψεις ή να καταφέρεις να δημιουργήσεις συνθήκες για να μπορέσεις να το 

χρησιμοποιήσεις σε πολλά μαθήματα και διαφορετικές δραστηριότητες είναι 

δημιουργικότητα. 

…………………………………………………………………………………………… 
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Ερευνήτρια: Μπορεί να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα; 

Ελένη: Εγώ πιστεύω πως δεν μπορεί αν αναπτυχθεί, είτε είσαι δημιουργικός, είτε δεν είσαι. 

Ερευνήτρια: Μπορεί η δημιουργικότητα να βοηθήσει τους νηπιαγωγούς στο μάθημά τους; 

Πώς; 

Ελένη: Οι νηπιαγωγοί που είναι δημιουργικοί μπορούν να κάνουν πολύ ωραία μαθήματα. 

Ερευνήτρια: Δηλαδή; Τι εννοείς λέγοντας ωραίο μάθημα; 

Ελένη: Κάνουν πολύ ωραίο εποπτικό υλικό και αυτό αρέσει πολύ στα παιδιά και τα κάνει να 

 συμμετέχουν στο μάθημα. 

Ερευνήτρια: Οι νηπιαγωγοί που δεν έχουν ωραίο εποπτικό υλικό δεν μπορούν δηλαδή να  

πραγματοποιήσουν δημιουργικές διδασκαλίες; 

Ελένη: Κάποιοι μπορούν. Έχω δει δημιουργικά μαθήματα στη γλώσσα και συγκεκριμένα 

στην  

αφήγηση παραμυθιού. Η νηπιαγωγός ήταν τόσο παραστατική και με πολλή ζωντάνια που τα 

παιδιά κρέμονταν από τα χείλι της και είχε μόνο τρεις εικόνες.  

Ερευνήτρια: άρα, τι ήταν αυτό που έκανε το μάθημα ξεχωριστό; 

Ελένη: η αφήγηση, δηλαδή η νηπιαγωγός που ήταν δημιουργική. Ξέρετε οι δημιουργικοί  

νηπιαγωγοί καταφέρνουν να κάνουν πολύ ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. 

……………………………………………………………………………………………… 

Ερευνήτρια: Υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στη δημιουργικότητα και στο διδακτικό 

σχεδιασμό.  

Μαρίνα: Πιστεύω πως όχι. Τη δημιουργικότητα θα τη δούμε στη διδασκαλία και όχι στο  

σχεδιασμό. 

Ερευνήτρια: Δεν είναι η βάση ο σχεδιασμός για να υπάρχει και δημιουργική διδασκαλία; 

Μαρίνα: Δεν είμαι σίγουρη γι’ αυτό. 
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