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Ε ι σ α γ ω γ ή  
 

Το διαδικτυακό μάθημα «Η δημιουργικότητα στη σχολική τάξη» αναπτύχθηκε στην 

πλατφόρμα (moodle) Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου στο 

πλαίσιο των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας της 

Ελλάδος (ΔΚΕΕ) που αναπτύσσονται υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), από 2 έως και 15 Ιουνίου 2012  (με μια μικρή 

παράταση λίγων ημερών). Το μάθημα λειτούργησε με 100 συμμετέχοντες, εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων. 

Η οργάνωση της ψηφιακής τάξης βασίστηκε σε καλές πρακτικές από την ελληνική και 

διεθνή βιβλιογραφία και σε προηγούμενη εμπειρία online μαθημάτων στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. Βασικός σκοπός ήταν η προώθηση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων του 

μαθησιακού αντικειμένου, όπως είναι η δημιουργική σκέψη, με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.  

Η δημιουργία και λειτουργία του μαθήματος ακολούθησε τα εξής στάδια: α) εξακρίβωση 

των μαθησιακών αναγκών, β) διάγνωση του επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων, γ) 

προσωπικές επαφές, όπου είναι δυνατόν, δ) διαγνωστικά τεστ, ε) επιλογή κριτηρίων για 

εκπαιδευτικό υλικό και υπηρεσίες, στ΄) σχεδιασμός μαθησιακού περιβάλλοντος, ζ) 

κατασκευή εργαλείων και πολυμέσων, η) επιλογή εκπαιδευτικού υλικού, θ) διαχείριση και 

διατήρηση του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης, ι) αξιολόγηση και ανατροφοδότηση. 

Οι βασικοί κανόνες για την ανάπτυξη του διαδικτυακού μας μαθήματος ήταν ο σχεδιασμός 

όλων των δραστηριοτήτων με άξονα τους σκοπούς και το αντικείμενο μάθησης, η χρήση 

των ΝΤ με το μέτρο που υπηρετούσε τους συγκεκριμένους στόχους (Toth, 2003), η 

ανάπτυξη πρωτοβουλίας και η δημιουργική μάθηση σε αντίθεση με τη μηχανική 

απομνημόνευση και ενστικτώδη ανταπόκριση στο μαθησιακό ερέθισμα, η προσαρμογή του 

επιπέδου και της του μαθησιακού αντικειμένου στις ανάγκες του μέσου επιμορφούμενου 

(Zeidman, 2003), η προώθηση όσο το δυνατόν περισσότερων τρόπων σκέψης και μάθησης, 

η αποφυγή της ευθύγραμμης προγραμματισμένης μάθησης, η ενίσχυση της 

δημιουργικότητας και της ελευθερίας των εκπαιδευομένων (Clemons, 2005) και, τέλος, η 

πιλοτική εφαρμογή του  μαθήματος (το δείγμα πληθυσμού ήταν οι εκπαιδευτές) πριν την 

οριστική εφαρμογή του (Zeidman, 2003).  

Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε και λειτούργησε ως ένα μέρος μιας οργανωμένης 

επιμορφωτικής προσπάθειας που προβλέπει τη λειτουργία μαθήματος 2ο επιπέδου και την 

οργάνωση κοινότητας καλής πρακτικής από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της 

Ελλάδος.   
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1 .  Ό ν ο μ α  μ α θ ή μ α τ ο ς  
 

 

Το όνομα του μαθήματος (και το σύντομο όνομά του με βάση το ακρωνύμιο του φορέα στα 

λατινικά και τον αύξοντα αριθμό μαθημάτων) είναι: DKEE 12 - Η δημιουργικότητα στη 

σχολική τάξη. 

 

2 .  Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό  π ρ ό β λ η μ α  
 

 

Είναι γεγονός ότι η ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα έχει περιορισμένες επιλογές για 

συνεχιζόμενη κατάρτιση και επιμόρφωση. Όσον αφορά στις ΤΠΕ, στη διάθεση των 

εκπαιδευτικών υπάρχει η «Πιστοποίηση Επιπέδου Α΄» και η «Πιστοποίηση Επιπέδου Β΄». 

Ακόμη, υπάρχει και το «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης» (ΜΠΕ), το οποίο λειτούργησε 

μόνο πιλοτικά για περιορισμένο αριθμό εκπαιδευτικών. Σε αυτό γίνονται γενικές αναφορές 

για την αξία των ΤΠΕ και τη θέση τους στο «Νέο Σχολείο» και  για καινοτόμες διδακτικές 

προσεγγίσεις, χωρίς να προβλέπονται οι δεξιότητες ή κάποια συγκεκριμένη επιμόρφωση 

που θα πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί μόλις ολοκληρώσουν τις συγκεκριμένες ενότητες 

(Μικρόπουλος κ.ά, 2011). Τόσο η πιστοποίηση Β΄ Επιπέδου όσο και το ΜΠΕ απευθύνονται 

σε έναν περιορισμένο αριθμό εκπαιδευομένων.  

Η δημιουργία αυτού του μαθήματος ανταποκρίνεται στην ανάγκη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας να ενημερώνεται και να εκπαιδεύεται συνεχώς σε καινοτόμες πρακτικές για την 

καλύτερη και αποτελεσματικότερη διδασκαλία. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς να εξοικειώνονται με τις μορφές της εξ αποστάσεως ασύγχρονης και 

σύγχρονης μάθησης, ώστε όταν ζητηθεί, να μπορούν να τις αξιοποιήσουν στο πλαίσιο του 

«Νέου Σχολείου» σε ευρωπαϊκά προγράμματα, σε σχολικές συνεργασίες, αλλά και για 

συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη. Άλλωστε, όπως περιγράφεται στο εκπαιδευτικό υλικό 

του ΜΠΕ, σχολεία σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία αξιοποιούν ήδη αυτές τις τεχνολογίες 

και αρκετοί εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα τις χρησιμοποιούν άτυπα (Μικρόπουλος κ.ά, 2011). 

Ειδικότερα, και σε ό,τι αφορά στη θεματική του συγκεκριμένου μαθήματος, η ανάπτυξη της 

δημιουργικής σκέψης είναι ζητούμενο για το νέο σχολείο και αίτημα του ευρύτερου 

κοινωνικού και εργασιακού περιβάλλοντος. Συνεπώς επιβάλλεται οι εκπαιδευτικοί να 

έρθουν σε επαφή με τη θεωρία της δημιουργικότητας, να γνωρίσουν τεχνικές δημιουργικής 

σκέψης και να τις εφαρμόσουν στο μάθημά τους, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης 

και το διδακτικό τους αντικείμενο.  

Το μάθημα, λοιπόν,  που αναπτύξαμε επιχειρεί να δημιουργήσει τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις, ώστε οι εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας και στην εφαρμογή τεχνικών δημιουργικής σκέψης στη  σχολική τάξη. 

Επίσης, το μάθημα προσπαθεί να καλύψει την ανάγκη για διαρκή και συνεχιζόμενη 

κατάρτιση στις Νέες Τεχνολογίες και στην αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της εφαρμογής 



7 
 

καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων. Τέλος, με την εφαρμογή ενός συνεργατικού 

μοντέλου επιμόρφωσης και τη δημιουργία μεικτών ομάδων εκπαιδευτικών από όλες τις 

ειδικότητες, το μάθημα ανταποκρίνεται στο πρόβλημα της έλλειψης συνεργασίας των  

εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων και της περιορισμένης, έως ανύπαρκτης, 

ανταλλαγής ιδεών και καλών πρακτικών ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

 

 

3 .  Σ τ ό χ ο ι  τ ο υ  μ α θ ή μ α τ ο ς  
 

 
Για την ανάπτυξη του μαθήματος έπρεπε να καθορίσουμε με ακρίβεια τους αντικειμενικούς 

στόχους του, περιγράφοντας με ακρίβεια ποια είναι η επιθυμητή συμπεριφορά που 

επιδιώκουμε από τους εκπαιδευόμενους με την ολοκλήρωση του. Η διατύπωση των στόχων 

είναι σημαντική, γιατί αποτελούν κριτήριο του περιεχομένου και της επιλογής της μεθόδου 

διδασκαλίας, εστιάζουν την προσοχή των εκπαιδευομένων στις συγκεκριμένες ενέργειες 

(γι’ αυτό και οι πιο βασικοί στόχοι καταγράφονται στην αρχή κάθε ενότητας του μαθήματος 

που δημιουργήσαμε) και αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

μαθήματος.  

Για τη διατύπωση των στόχων του μαθήματος ακολουθήσαμε  την ταξινομία του Bloom 

(1956).  Διακρίναμε, δηλαδή, τους στόχους σε γνωστικούς (cognitive), συναισθηματικούς 

(affective) και ψυχοκινητικούς (psychomotor).   

Σύμφωνα με την παραπάνω ταξινομία τα προσδοκώμενα μαθησιακά οφέλη από το μάθημα 

μας, και με βάση τα επίπεδα που διακρίνει σε κάθε τομέα ο Bloom, οι στόχοι μας είναι: 

1. Γνωστικοί Στόχοι 

 

Σε ό,τι αφορά τους γνωστικούς στόχους, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι 

εκπαιδευόμενοι θα έχουν πετύχει:  

Α. Απομνημόνευση - μνήμη 

 Γνωριμία στοιχείων για τη δημιουργική σκέψη (creative thinking). 

 Περιγραφή βασικών γνωρισμάτων κάθε δημιουργικής τεχνικής. 

 Επιλογή τεχνικών για υποστήριξη σεναρίων (ατομική εργασία). 

 Δημιουργία λίστας τεχνικών δημιουργικής σκέψης. 

Β. Κατανόηση 

 Κατανόηση της ανάγκης εφαρμογής δημιουργικών τεχνικών στη σχολική τάξη, 

 Κατανόηση θεμελιωδών εννοιών: αποκλίνουσα σκέψη, δημιουργική τάξη (creative 

classroom), δημιουργική γραφή (creative writing), επίλυση προβλημάτων (problem 

solving), συνεργατική μάθηση (cooperative learning). 

 Εξήγηση επιλογής τεχνικών δημιουργικής σκέψης και τρόπου εφαρμογής τους. 

Γ. Εφαρμογή 

 Επίλυση προβλήματος με την εφαρμογή δημιουργικών τεχνικών. 
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 Σύνθεση – Δραματοποίηση ιστορίας με την αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής. 

 Λήψη αποφάσεων- επιλογή στρατηγικών για πρωτότυπες κατασκευές. 

 Πρωτότυπη επίδειξη των τελικών αποτελεσμάτων των εργασιών.  

 Μεθοδική συγκέντρωση των πληροφοριών και σύνθεση, εφαρμογή γνωστικών 

στρατηγικών για επίλυση προβλημάτων και διευθέτηση διαδικασιών. 

Δ. Ανάλυση 

 Ανάλυση προβλήματος σε υπο-προβλήματα. 

 Κατηγοριοποίηση των τεχνικών δημιουργικής σκέψης ανάλογα με τις εκάστοτε 

καταστάσεις. 

 Ανασκόπηση της μαθησιακής πορείας.  

Ε. Κρίση- Αξιολόγηση 

 Συσχετισμός των θεωριών που αφορούν την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης με 

την πραγματικότητα του σύγχρονου ελληνικού σχολείου.  

 Επιλογή κατάλληλων τεχνικών. 

 Άσκηση κριτικής στα σενάρια δημιουργικής σκέψης. 

Στ. Δημιουργία – Σύνθεση – Παραγωγή 

 Δημιουργία σεναρίων για την προώθηση της δημιουργικής σκέψης στη σχολική 

τάξη.  

 Κατασκευή (επί χάρτου) πρότυπης κατασκευής.   

 

2. Συναισθηματικοί Στόχοι 

 

Σε ό,τι αφορά τους συναισθηματικούς στόχους, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι 

εκπαιδευόμενοι θα έχουν πετύχει:  

Α. Πρόσληψη 

 Συνειδητοποίηση της ανάγκης εφαρμογής δημιουργικών τεχνικών στο σύγχρονο 

ελληνικό σχολείο. 

 Θέληση για μάθηση και για περαιτέρω ενασχόληση με όσα έμαθαν. 

Β. Ανταπόκριση 

 Ικανοποίηση από την πορεία τους στο μάθημα και την εξέλιξη της δικής τους 

δημιουργικής σκέψης. 

 Θέληση για ενασχόληση με δημιουργικές τεχνικές, τόσο κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος, όσο και μετά στη διδασκαλία τους. 

Γ. Αποτίμηση 

 Αποδοχή της αξίας της εφαρμογής καινοτόμων τεχνικών, όπως είναι η 

δημιουργικότητα, στη σχολική τάξη. 

 Δέσμευση της εφαρμογής όσων διδάχθηκαν στην τάξη και στο μάθημά τους. 

Δ. Οργάνωση 

 Οργάνωση ενός συστήματος αξιών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τεχνικών και 

μεθόδων που αναβαθμίζουν την καθημερινή διδασκαλία και μάθηση. 

Ε. Χαρακτηρισμός 

 Εμπιστοσύνη στις ικανότητες εφαρμογής όσων διδάχθηκαν. 

 Οικειοποίηση καλών συνηθειών, όπως είναι η συνεπής και οργανωμένη εργασία.  
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3. Ψυχοκινητικοί Στόχοι 

 

Σε ό,τι αφορά τους ψυχοκινητικούς στόχους, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι 

εκπαιδευόμενοι θα έχουν πετύχει:  

 Ικανότητες προσαρμογής σε νέες καταστάσεις 

 Χρησιμοποίηση εξειδικευμένων εργαλείων (όπως αυτά που προτείνονται στις 

δραστηριότητες) 

 Μετατροπή και τροποποίηση σχεδίων 

 

 
3 .  Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ ω ν  

ε κ π α ι δ ε υ ο μ έ ν ω ν  

 
Τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων διακρίνονται σε δημογραφικά, γνωστικά και 

ψυχοκοινωνικά.  

Το μάθημα αυτό δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

Δημογραφικά, είναι άτομα και των δύο φύλων, ηλικίας από 23-24 έως 65 ετών, όλων των 

εθνικοτήτων, εφόσον για τη φοίτηση και τον διορισμό τους στην εκπαίδευση δεν υπάρχει 

εθνική διάκριση, και, τέλος, πολιτιστικά και γλωσσικά είναι ανωτέρου επιπέδου, εφόσον 

είναι όλοι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η εφαρμογή του μαθήματος, τον Ιούνιο του 2012, μας έδωσε συγκεκριμένα και μετρήσιμα 

στοιχεία. Ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, οι εκπαιδευόμενοι ανήκαν και στα 

δύο φύλα, και κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα ηλικιών:  μικρότεροι από 24 μέχρι 55+ . 

Πολιτιστικά και γλωσσικά είχαν ένα ανώτερο επίπεδο που τους εξασφαλίζει το γεγονός ότι 

είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το γεγονός ότι το 87% είχε κάνει 

μεταπτυχιακές και άλλες σπουδές εκτός του βασικού πτυχίου.  

Πιο συγκεκριμένα:  

Ως προς το φύλο, στο μάθημα συμμετείχαν 73 γυναίκες και 27 άνδρες. Υπερτερούσε, 

δηλαδή, η συμμετοχή των γυναικών. Αυτό θεωρείται ως ένα λογικό και αναμενόμενο 

αποτέλεσμα, εφόσον σύμφωνα με έρευνα του Υπουργείου Παιδείας (2009α, 2009β) το 

65,2% των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι γυναίκες.  
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                 Γράφημα 1: Η αναλογία των συμμετεχόντων σύμφωνα με το φύλο τους 

Οι συμμετέχοντες ήταν εκπαιδευτικοί όλων των ηλικιών με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση 

πληθυσμού στην κατηγορία 35-54 (70 εκπαιδευόμενοι). Η υπόλοιπη διασπορά ήταν: 27 

εκπαιδευτικοί ηλικίας από 24-34 ετών, 2 εκπαιδευτικοί κάτω από 24 και 1 εκπαιδευτικός 

ηλικίας μεγαλύτερης των 55 ετών.  

 

Γράφημα 2:  Η αναλογία των εκπαιδευτικών σύμφωνα με την ηλικία τους 

Τα γνωστικά τους χαρακτηριστικά καθορίζονται από το επίπεδο σπουδών τους, καθώς 

όλοι έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 

και ως εκπαιδευτικοί με αυξημένα τυπικά προσόντα, καθώς το 87% έχει κάνει 

μεταπτυχιακές σπουδές, έχει δεύτερο πτυχίο ή έχει συμμετάσχει σε άλλα προγράμματα 

επιμόρφωσης. 

Σε σχέση με τα μαθησιακά ενδιαφέροντα και το επίπεδο εκπαίδευσης στο οποίο υπηρετεί η 

ομάδα των επιμορφουμένων, το 71,6% ανήκε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 28,4% 

στην πρωτοβάθμια. 
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Γράφημα 3: Η αναλογία των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το επίπεδο εκπαίδευσης στο οποίο 
υπηρετούν 

 

Σε σχέση με το συγκεκριμένο αντικείμενο, της εφαρμογής δημιουργικών τεχνικών στη 

διδασκαλία και μάθηση, το αρχικό ερωτηματολόγιο έδειξε τα εξής: το 42,4% εφαρμόζει 

συχνά δημιουργικές τεχνικές στο μάθημά του, το 18,5 % πολύ συχνά,  το 29,3% κάποιες 

φορές, το 2,2% σπάνια, το 6,5% ούτε ναι ούτε όχι και το 1,1% δεν απάντησε.  

 

 

Γράφημα 4: Το ποσοστό εφαρμογής των τεχνικών δημιουργικής σκέψης 
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Σε με σχέση τη χρήση των ΤΠΕ, που αποτελούσε το μέσο της επιμόρφωσης και τον τρόπο 

εφαρμογής των δημιουργικών τεχνικών : 45 εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν το επίπεδό τους 

ως άριστο, 36 ως πολύ καλό, 15 ως καλό και 4 ως μέτριο.  

 

Γράφημα 5: Το επίπεδο γνώσης των ΤΠΕ των συμμετεχόντων 

Σύμφωνα με τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας των 

επιμορφούμενων, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι όλοι ανήκαν στην κοινωνικοοικονομική 

ομάδα των εκπαιδευτικών και όλοι είχαν θετική προδιάθεση για να επιμορφωθούν στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο. Το αρχικό διαγνωστικό ερωτηματολόγιο έδειξε ότι το 42,4% 

θεωρούσε τη δημιουργικότητα πάρα πολύ σημαντική, το 55,4% πολύ σημαντική, ενώ μόνο 

το 1,1% δεν τη θεωρούσε σημαντική. 

 

Γράφημα 6: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη δημιουργική τάξη 
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Ως πώς θα χαρακτήριζαν τον εαυτό τους σε σχέση με τις δημιουργικές δεξιότητες: το 26,4% 

χαρακτήρισε τον εαυτό του πολύ δημιουργικό, το 52,7% δημιουργικό, το, 14,3% ούτε 

δημιουργικό ούτε μη δημιουργικό, το 4,4% δεν απάντησε και μόνο το 1,1% χαρακτήρισε τον 

εαυτό του ως μη δημιουργικό. 

 

Γράφημα 7: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το αν είναι δημιουργικοί 

 

Συνοψίζοντας, η ομάδα των εκπαιδευομένων είχε θετική προδιάθεση για να επιμορφωθεί 

σε θέματα που αφορούσαν τη δημιουργική τάξη, γιατί τη θεωρούν πολύ σημαντική για το 

σύγχρονο σχολείο. Οι ίδιοι επίσης, χαρακτήρισαν τον εαυτό τους ως άτομα δημιουργικά. 

Κοινωνικοοικονομικά ανήκαν  στη μικρομεσαία τάξη των δημοσίων υπαλλήλων. Γνωστικά, 

είναι όλοι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με επιπλέον μεταπτυχιακές και 

διδακτορικές σπουδές και άλλες επιμορφώσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

συμμετεχόντων υπηρετεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι περισσότεροι είχαν καλή 

γνώση των ΤΠΕ και εφάρμοζαν δημιουργικές τεχνικές στα μαθήματά τους. Ως προς την 

ηλικία, οι περισσότεροι ήταν από 35-54 ετών και οι περισσότεροι ήταν γυναίκες.  
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4 .  Α ν ά γ κ ε ς  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ ο μ έ ν ω ν  

 
 

Για να εξακριβώσουμε τις ανάγκες των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στο μάθημα, ή που 

πρόκειται να πάρουν μέρος σε αυτό σε μελλοντική λειτουργία του, βασιστήκαμε στα 

στοιχεία που έχουμε συλλέξει από σχετικά ερωτηματολόγια τα 3 προηγούμενα χρόνια που 

υλοποιούνται τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΔΚΕΕ. Επιπλέον, λάβαμε υπόψη μας 

σχετική έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ) για τις ανάγκες επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών και έρευνα που είχαμε διενεργήσει ως Εθνική Υπηρεσία της δράσης 

eTwinning για τους εκπαιδευτικούς που λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα.  

Ξεκινώντας από την έρευνα του ΠΙ για τις προτιμήσεις των θεματικών ενοτήτων ενός 

επιμορφωτικού προγράμματος, διαπιστώνουμε ότι στις πέντε πρώτες θέσεις, τρεις 

αναφέρονται στη διδασκαλία («Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις», «Αξιοποίηση Νέων 

Τεχνολογιών» και «Διδακτική μεθοδολογία κατά γνωστικό αντικείμενο») και δύο στη 

σχολική καθημερινότητα («Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης» και «Ανάπτυξη 

δημιουργικών σχέσεων με μαθητές και γονείς»). Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι 

θεματικές ενότητες «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» και «Αυτοαξιολόγηση 

Σχολικής Μονάδας». Τέλος, εκτός από τις βασικές θεματικές ενότητες, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δηλώνει ότι επιθυμεί να 

επιμορφωθεί σε θέματα της επιστήμης της Ψυχολογίας που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό 

με τη σχολική καθημερινότητα (Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης» και «Ανάπτυξη 

δημιουργικών σχέσεων με μαθητές και γονείς»). 

Στο παρακάτω γράφημα, παρουσιάζονται αναλυτικά ο αριθμός και τα ποσοστά 

εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στη διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών για το Μείζον 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, σε σχέση με το βαθμό σημαντικότητας που αποδίδουν σε 

συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. 

 



15 
 

 

 

Γράφημα 8: Αριθμός και ποσοστά εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος τη διερεύνηση 
επιμορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, σε σχέση με τον βαθμό 
σημαντικότητας που αποδίδουν σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες  (πηγή: Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο  (2010) 

 

Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα της έρευνας για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών που 

εμπλέκονται στη δράση eTwinning. Πιο συγκεκριμένα, 1η προτίμηση των εκπαιδευτικών σε 

ποσοστό 92% ήταν η ενσωμάτωση των ΝΤ στην καθημερινή διδακτική πράξη και 2η και 3η 
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προτίμηση η ενίσχυση των καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και οι νέες 

μαθησιακές θεωρίες. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας για τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών, ήταν: 

 

1 new technologies implementation (92%) 

2 support innovative activities in classroom (eTwinning, Comenius, etc.) (88%) 

3 contemporary instructional approaches (86%) 

4 instructional design per domain (74%) 

5 classroom management issues (71%) 

6 cross-cultural education (71%) 

7 development of creative relations with parents and students (65%) 

8 students' assessment (56%) 
 

Γράφημα  9: Οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών που είναι εγγεγραμμένοι στο eTwinning για 
επιμόρφωση (πηγή: Konstantinidis, 2010) 

 
Η επιλογή του θέματος μας, Η δημιουργικότητα στη σχολική τάξη, καλύπτει τις 2 πρώτες 

βασικές προτιμήσεις των εκπαιδευτικών που συνδυάζουν τις Σύγχρονες διδακτικές 

προσεγγίσεις και την Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών. Σχετικά με τις λοιπές προτιμήσεις, που 

αφορούν στη διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης και άλλα θέματα που άπτονται της 

επιστήμης της Ψυχολογίας, αυτές καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από τα προγράμματα 

επιμόρφωσης που γίνονται στους χώρους του ΔΚΕΕ.  

Ως προς την αποδοτικότερη μορφή επιμόρφωσης, η έρευνα του ΠΙ αποκαλύπτει ότι το 44% 

προτείνει κυρίως το «Μεικτό σύστημα (ταχύρρυθμα σεμινάρια και εξ αποστάσεως 

επιμόρφωση με συμβατικά μέσα και προαιρετική χρήση Νέων Τεχνολογιών)» και με 

μικρότερα ποσοστά τα «Ταχύρρυθμα σεμινάρια» και τις «Ημερίδες επιμόρφωσης». 

Ουσιαστικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στους εκπαιδευτικούς που προέρχονται από 

τα «Ιόνια νησιά», όπου περισσότεροι από τους μισούς προτείνουν το «Μεικτό σύστημα», 

όπως και οι εκπαιδευτικοί με ειδικότητα ΠΕ.71 (Ειδικοί Παιδαγωγοί Δημοτικού), ΠΕ.13 

(Νομικοί) και ΠΕ.15 (Οικιακής Οικονομίας). Εκτός των ανωτέρω μορφών επιμόρφωσης 

αποδοτικότερη μορφή επιμόρφωσης (βάσει της ανάλυσης περιεχομένου της άποψης των 

ίδιων των εκπαιδευτικών) είναι η επιμόρφωση «μακράς διάρκειας», «οι μεταπτυχιακές 

σπουδές σε ΑΕΙ», η «ενδοσχολική», η «πρακτική» που συνδέει τη θεωρία με την πράξη και 

η «εξ αποστάσεως με χρήση νέων τεχνολογιών». 

Στο παρακάτω γράφημα, παρουσιάζονται αναλυτικά τα παραπάνω στοιχεία.  
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Εικόνα 10: Αριθμός και ποσοστά εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στη διερεύνηση των 
επιμορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (πηγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  

(2010) 

Η δημιουργία του διαδικτυακού μαθήματος, Η δημιουργικότητα στη σχολική τάξη, έχει 

σχεδιαστεί ως το 1ο μέρος ενός ευρύτερου διδακτικού σχεδιασμού, που προβλέπει τη 

λειτουργία 2 ηλεκτρονικών μαθημάτων, 1ου και 2ου επιπέδου, τη δημιουργία 

υποστηρικτικής διαδικτυακής κοινότητας καλών πρακτικών και τη διοργάνωση διημερίδας 

με σχετικά εργαστήρια στους χώρους του ΔΚΕΕ. Δηλαδή, το σχέδιο επιμόρφωσης για τη 

δημιουργικότητα στη σχολική τάξη ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών για ένα 

μεικτό σύστημα επιμόρφωσης.  

Ως προς τη σημαντικότητα των κινήτρων των εκπαιδευτικών, ώστε να συμμετάσχουν σε ένα 

πρόγραμμα επιμόρφωσης, η έρευνα του ΠΙ κινήθηκε αρχικά σε τρεις άξονες. Στον πρώτο 

άξονα (κίνητρα για την επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού) η «Πιστοποίηση της 

επιμόρφωσης» αποτελεί την πρώτη επιλογή των εκπαιδευτικών σε ποσοστό 56,13% και 

ακολουθούν η Οικονομική ενίσχυση (52,24%) και η Μοριοδότηση (44,81%). Στο δεύτερο 

άξονα (που αφορά τη χρονική περίοδο πραγματοποίησης του επιμορφωτικού 

προγράμματος) επιλέγουν τη «Διεξαγωγή κατά τις πρωινές ώρες με εξασφάλιση 

εκπαιδευτικής άδειας (εντός σχολικού ωραρίου)» σε ποσοστό 56,5%, και ακολουθούν με 

σημαντική διαφορά η «Διεξαγωγή πριν και μετά τη λήξη του σχολικού έτους» με 31,11% και 

η Διεξαγωγή εκτός σχολικού ωραρίου σε ποσοστό 22,39%. Στον τρίτο άξονα (που αφορά τη 

μεθοδολογία) η πρώτη τους επιλογή είναι η «Σύνδεση της θεωρίας με τη διδακτική πράξη 

στην τάξη» σε ποσοστό 87,41%, η Έγκαιρη ενημέρωση σε ποσοστό 71,61% και η Ενεργός 

συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε ποσοστό 52,34%. Βάσει της ανάλυσης περιεχομένου των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος στις ανοιχτές ερωτήσεις, αποτυπώνονται 

τέσσερα σημαντικά κίνητρα συμμετοχής (που προτείνονται από τους ίδιους), τα οποία 

είναι: 1) η καταλληλότητα των επιμορφωτών, 2) η σύνδεση θεωρίας-πράξης, 3) η καλή 
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οργάνωση-συντονισμός του προγράμματος, και 4) οι θεματικές ενότητες που θα 

αναπτυχθούν. 

Στα παρακάτω γραφήματα, παρουσιάζονται αναλυτικά τα παραπάνω στοιχεία.  

 

Γράφημα 11: Αριθμός και ποσοστά εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στη διερεύνηση των 
επιμορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, σε σχέση με τον βαθμό 

σημαντικότητας που αποδίδουν σε συγκεκριμένα κίνητρα οργάνωσης για τη συμμετοχή τους στην 
επιμόρφωση (πηγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  (2010) 

 

Εικόνα 12: Αριθμός και ποσοστά εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στη διερεύνηση των 
επιμορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, σε σχέση με τον βαθμό 

σημαντικότητας που αποδίδουν σε συγκεκριμένα κίνητρα μεθοδολογίας για τη συμμετοχή τους 
στην επιμόρφωση (πηγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  (2010) 

Σε σχέση με τα παραπάνω, η λειτουργία του μαθήματος κάλυψε το βασικό κίνητρο των 

εκπαιδευτικών για πιστοποίηση της επιμόρφωσης, εφόσον δίδεται βεβαίωση που έχει τη 

σφραγίδα του φορέα (Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος - ΔΚΕΕ) και τον 

λογότυπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, υπό την αιγίδα του οποίου 

αναπτύσσονται όλα τα προγράμματα επιμόρφωσης του ΔΚΕΕ. Θα πρέπει να σημειωθεί, 

εδώ, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει φορέας ο οποίος να μπορεί να πιστοποιήσει την 

επιμόρφωση και η συνηθισμένη τακτική είναι να χορηγούνται απλώς βεβαιώσεις που να 

αναφέρουν τις ώρες ενασχόλησης των εκπαιδευομένων.  
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Σε σχέση με τη μεθοδολογία του επιμορφωτικού προγράμματος, η θεωρία της συνδέονταν 

με τη διδακτική πράξη, καθώς οι επιμορφούμενοι έπρεπε να δημιουργήσουν σενάρια που 

να συνδέουν τη θεωρία της δημιουργικής σκέψης και τη χρήση αντίστοιχων τεχνικών με τη 

διδασκαλία του μαθήματος τους. Ως προς την ενημέρωση για τους στόχους και τη 

μεθοδολογία, αυτή ήταν γνωστή πριν τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, με την 

ανάρτηση σχετικού φυλλαδίου (παρ.  ), αλλά και με την έναρξη του μαθήματος σε ειδική 

σελίδα με τον τίτλο «Οδηγίες πριν την παρακολούθηση». Η ενεργός συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων επιδιώχθηκε σε όλα τα στάδια του μαθήματος, μέσα από τις 

δραστηριότητες που προβλέπονταν στις ομάδες και την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών, όπως 

ήταν η συγκέντρωση όλων των σεναρίων και των εργασιών των εκπαιδευομένων σε ένα e-

book.  

Τέλος, η καταλληλότητα των εκπαιδευτών αποτέλεσε βασική προτεραιότητα της 

διοργάνωσης του μαθήματος. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτές, εκτός των τυπικών προσόντων τους, 

είχαν αξιολογηθεί θετικά σε προηγούμενα μαθήματα και η ίδια θετική αποτίμηση του 

έργου τους υπήρξε και σε αυτό το μάθημα, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της τελικής 

αξιολόγησης (παρ.5).  

 

5 .  Μ ο ν τ έ λ ο  α ν ά π τ υ ξ η ς  τ ο υ  
μ α θ ή μ α τ ο ς  -  Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α  

 

Για την ανάπτυξη του μαθήματος επιλέξαμε ένα συνεργατικό μοντέλο, το Learning 

Together (LT), που αναπτύχθηκε από τους David και Roger Johnson στο Πανεπιστήμιο της 

Minnesota (Johnson and Johnson, 1987; Johnson, Johnson, & Smith, 1991). Το μοντέλο αυτό 

προβλέπει τη δημιουργία ετερογενών ομάδων και την κοινή εργασία των μελών σε φύλα 

εργασίας. Κάθε ομάδα έχει ένα παραδοτέο και βάσει αυτού κρίνεται. Το μοντέλο αυτό το 

εφαρμόσαμε σε συνδυασμό με τις αρχές διδακτικού σχεδιασμού των Gagne, Briggs και 

Wager (1992) και την ταξινομία διδακτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το Dialog Plus. 

Η επιλογή του μοντέλου LT έγινε με βάση την εμπειρία μας για την αποτελεσματικότητα της 

συνεργατικής μάθησης μέσα σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Οι ίδιοι οι θεμελιωτές του 

μοντέλου LT πιστεύουν ότι η μάθηση είναι μια κοινωνική διαδικασία που περιλαμβάνει 

διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις σε ένα συνεργατικό πλαίσιο. Τα άτομα, όταν δουλεύουν 

συνεργατικά, λειτουργούν πιο αποτελεσματικά μοιραζόμενοι γνώσεις και εμπειρίες. Ο 

συνδυασμός προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων ενδείκνυται για καλύτερα 

μαθησιακά αποτελέσματα. Έτσι, στόχος είναι η «καρδιά και όχι το μυαλό» γιατί έχει 

παρατηρηθεί, όπως λένε οι δημιουργοί του μοντέλου, ότι η αγάπη για τη γνώση και η 

σχέση με τους άλλους με τους οποίους μοιραζόμαστε την κοινή προσπάθεια μπορεί να 

εμπνεύσει μακροπρόθεσμα και πιο αποτελεσματικά τη μαθησιακή διαδικασία. Μάλιστα, 

όσο πιο πολύπλοκο είναι το μαθησιακό αντικείμενο τόσο πιο αναγκαία είναι η δημιουργία 

σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευομένων, ώστε να ενισχύεται η προσπάθεια τους για την 

επίτευξη του μαθησιακού στόχου (Johnson, Johnson, & Smith, 1991a).   
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Κάτι που, επίσης, λάβαμε υπόψη μας για την επιλογή ενός συνεργατικού μοντέλου είναι ότι 

οι συμμετέχοντες στο μάθημα είναι ενήλικες και κάτοχοι εμπειριών και γνώσεων σε 

κάποιους ειδικούς τομείς (= το ειδικό αντικείμενο στο οποίο έχει σπουδάσει και διδάσκει 

κάθε εκπαιδευόμενος), αλλά και κάτοχοι εμπειριών και γνώσεων διδακτικής μεθοδολογίας. 

Συνεπώς, η ανταλλαγή γνώσεων μέσα στην ομάδα θα μεγιστοποιούσε τα αποτελέσματα της 

μαθησιακής διαδικασίας.  

Οι Johnson, Johnson, & Smith (1991a) διακρίνουν 5 βασικά στοιχεία για την επιτυχία ενός 

συνεργατικού μοντέλου μάθησης, όπως αυτό που προτείνουν: τη θετική αλληλεξάρτηση, 

την προώθηση της «πρόσωπο με πρόσωπο» αλληλεπίδρασης, την ατομική ευθύνη, τις 

κοινωνικές δεξιότητες και την ομαδική εξέλιξη. Οι μαθητευόμενοι, κατ’ αρχάς θα πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν ότι η ατομική προσπάθεια είναι σημαντική για την ομαδική επίδοση 

και τις ευθύνες που απορρέουν από το γεγονός αυτό. Η σχέση που αναπτύσσεται σε αυτό 

μοντέλο μεταξύ των μαθητευομένων είναι θετικά αλληλεπιδραστική καθώς οι 

μαθητευόμενοι ευκολότερα από κάποιον που έχει παρόμοιο background με αυτούς. Η 

ατομική επίδοση μέσα στην ομάδα είναι σημαντική και πιστεύουμε ότι η ατομική 

αξιολόγηση παράλληλα με την ομαδική ενισχύει την  ατομική ευθύνη. Σημαντική είναι η 

ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 

ομάδας σε βάθος χρόνου.  

Η επιλογή του συγκεκριμένου συνεργατικού μοντέλου, έναντι άλλων παρόμοιων μοντέλων 

έγινε εξαιτίας της αποτελεσματικότητας αυτού του μοντέλου σύμφωνα με την έρευνα των 

Johnson, Johnson, and Stanne (2000). Όταν η αποτελεσματικότητα των συνεργατικών 

μοντέλων εξετάζεται με βάση την ανταγωνιστικότητα ή την ατομική επίδοση, τότε το LT 

αποδεικνύεται ως το πιο αποτελεσματικό. Συγκριτικά τα μοντέλα σε σχέση με την ατομική 

επίδοση και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας καταγράφονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

Πίνακας 13: Συγκριτική παράθεση των ομαδοσυνεργατικών μοντέλων σε σχέση με την 
ανταγωνιστικότητα και την ατομική επίδοση (πηγή: Jianhua & AKAHORI, 2001) 

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου στο μάθημα μας περιελάμβανε 2 επίπεδα 

συνεργασίας. Ένα εντός της ομάδας, και ένα σε επίπεδο ολομέλειας. Έτσι, τα μέλη κάθε 

ομάδας συνεργάζονταν πάνω στα κοινά φύλλα εργασίας εντός της ομάδας τους και όλες 

μαζί οι ομάδες λειτουργούσαν σε ολομέλεια παρέχοντας ανατροφοδότηση και 

αναστοχαζόμενες στην πορεία του μαθήματος. Σχηματικά η ομαδοσυνεργατική ανάπτυξη 

του μαθήματος σε επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των ομάδων είχε ως εξής:  
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Γράφημα 14: Η συνεργασία μεταξύ των ομάδων 

Η εφαρμογή αυτού του μοντέλου έχει και αρνητικές πλευρές, όπως αυτές καταγράφονται 

και από τους ίδιους τους εισηγητές του και τις διαπιστώσαμε και εμείς στην εφαρμογή του 

στο μάθημα που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε.  

Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν η δυνατότητα συνάντησης των μελών κάθε ομάδας. Οι 

διαφορετικές επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις (εφόσον η ομάδα των 

επιμορφουμένων είναι ενήλικοι εργαζόμενοι) και η ίδια η φύση της ασύγχρονης 

διαδικτυακής εκπαίδευσης δημιούργησε προβλήματα στη μεταξύ τους επικοινωνία και 

συνεργασία. Η «επίλυση» του προβλήματος ήταν η εικονική συνάντηση και συνεργασία 

των ομάδων κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες. Αν και οι εφαρμογές του 

μοντέλου από τους Johnson, Johnson, & Smith (1991a) και οι αντίστοιχες έρευνες 

αξιολόγησης που έκαναν έδειξαν συγκρούσεις μεταξύ των ομάδων εξαιτίας της αδυναμίας 

των συμμετεχόντων να προγραμματίσουν τις κοινές τους συναντήσεις και εργασίες, στο 

μάθημα που υλοποιήσαμε μόνο σε μια ομάδα δημιουργήθηκαν προβλήματα, ενώ στις 

άλλες ομάδες η «λύση» του προβλήματος με τη συνεργασία τους κατά τις μεταμεσονύχτιες 

ώρες δημιούργησε ένα ισχυρό κλίμα φιλίας και συντροφικότητας.  

Μια σημαντική, επίσης, δυσκολία που καταγράφεται από τους εισηγητές του μοντέλου LT 

είναι η ανησυχία των μελών των ομάδων για το τελικό αποτέλεσμα και τη βαθμολόγησή 

τους με βάση την κοινή εργασία. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους, για τους οποίους 

συνδυάσαμε την ατομική εργασία με την ομαδική στο μάθημα που αναπτύξαμε. Έτσι, 

υπήρξε χώρος για να αναπτυχθεί και η ατομική επίδοση εκτός από την ομαδική. Επίσης, η 

αξιολόγηση και ανατροφοδότηση των ομαδικών εργασιών έγινε από τους ίδιους τους 

συμμετέχοντες, γεγονός που μείωσε κατά πολύ το άγχος για το επίπεδο της ομαδικής 

επίδοσης. Παρατηρήσαμε σε αυτή την περίπτωση ότι η κρίση των συμμετεχόντων για τις 

εργασίες των άλλων ομάδων ήταν θετικές και ενισχυτικές.  

Η αλληλεξάρτηση των μελών της ομάδας για τη δημιουργία της κοινής εργασίας, αλλά και 

οι συγκρούσεις μεταξύ των μελών των ομάδων, στην περίπτωση της εφαρμογής αυτού του 

μοντέλου (αλλά και κάθε συνεργατικού μοντέλου), οδηγεί τα μέλη των ομάδων σε μια 

«ουδέτερη» άποψη για την αποτελεσματικότητα των ομαδικών μοντέλων εργασίας. Για να 

μειώσουμε την αλληλεξάρτηση μεταξύ των ομάδων δημιουργήσαμε ομάδες – τάξεις των 25 

ατόμων και ορίστηκε ένας εκπαιδευτής ως συντονιστής για κάθε ομάδα. Είναι γενικά 
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γνωστό ότι στα διαδικτυακά περιβάλλοντα υπάρχει ένα ποσοστό αποχής της τάξης του 

30%. Πολλοί εγγράφονται αλλά για διαφορετικούς λόγους δεν συνεχίζουν ή δεν 

ολοκληρώνουν όλα τα στάδια των μαθημάτων. Η αποχή αυτή παρατηρείται ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις των μη υποχρεωτικών μαθημάτων. Στη δική μας περίπτωση η συμμετοχή για 

το πρόγραμμα της επιμόρφωσης που αναπτύξαμε ήταν προαιρετική και αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να ολοκληρώσουν επιτυχώς το μάθημα οι 67 από τους 100 συμμετέχοντες. Η 

δημιουργία ομάδων με έναν τέτοιο αριθμό μελών (25 μέλη σε κάθε ομάδα) μειώνει 

σημαντικά την αλληλεξάρτηση και τις συγκρούσεις μεταξύ των μελών των ομάδων. Έχουμε 

δε παρατηρήσει, από την εμπειρία μας σε εφαρμογές διαδικτυακών προγραμμάτων 

επιμόρφωσης σε εθνικών και ευρωπαϊκό περιβάλλον) ότι η δημιουργία μικρότερων 

ομάδων ή ζευγών μαθητών (έχουμε εφαρμόσει εργασίες σε ζεύγη και σε ομάδες των 6-10 

ατόμων), δεν είναι λειτουργικές σε διαδικτυακά περιβάλλοντα (όπου παρατηρείται 

σημαντική αποχή) και με ενήλικες συμμετέχοντες (που έχουν υποχρεώσεις και δεν μπορούν 

να βρουν κοινές ώρες συνεργασίας). Έτσι, ενώ οι Johnson, Johnson, & Smith (1991a) 

κατέληξαν στον ότι οι μαθητές έχουν μια ουδέτερη άποψη για την αποτελεσματικότητα και 

σε μικρό βαθμό τέθηκαν θετικά στην επανάληψη των ομαδικών εργασιών, τα 

αποτελέσματα της δικής μας εφαρμογής ήταν εντυπωσιακά θετικά: το 61% συμφωνεί πού 

για την αποτελεσματικότητα των ομαδικών εργασιών, το 29,2% συμφωνεί και μόνο το 7% 

είναι ουδέτερο (Παρ. 5 ερ.12, βλ. και ερ.13) 

Οι Johnson, Johnson, & Smith (1991a) προτείνουν για την αποτελεσματικότερη συνεργασία 

μεταξύ των ομάδων την πρόβλεψη ευκαιριών συναντήσεων των ομάδων και εκτός 

εργασίας. Εμείς στην εφαρμογή που κάναμε στο μάθημά μας για τη «Δημιουργικότητα στη 

σχολική τάξη» είχαμε δημιουργήσει έναν χώρο εικονικών συναντήσεων το Coffee Corner, το 

οποίο εξασφαλίζει μια άτυπη και χαλαρή συνάντηση των συμμετεχόντων οι οποίοι 

μοιράζονται ενδιαφέροντα και ειδήσεις. Η δημιουργία αυτού του φόρουμ είναι ουσιαστική 

σε κάθε μάθημα, ανεξάρτητα από το μοντέλο που υιοθετείται, γιατί εξασφαλίζει την 

καλύτερη λειτουργία των άλλων φόρουμ που δεν διαταράσσονται από άσχετες προς το 

θέμα αναρτήσεις. Επίσης, αυτό το φόρουμ δημιουργεί μια ατμόσφαιρα οικειότητας και 

φιλίας που λειτουργεί θετικά σε ένα περιβάλλον που από τη φύση του δεν ευνοεί την 

φυσική επαφή και σχέση των συμμετεχόντων.  

Σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας των ομαδικών εργασιών είναι η προσωπικότητα και η 

ενίσχυση που παρέχει ο συντονιστής των ομάδων. Ο ρόλος των εκπαιδευτών ήταν 

περισσότερο εμψυχωτικός παρά διδακτικός, όπως άλλωστε αρμόζει στους εκπαιδευτές 

ενηλίκων (Ρακαλλίδου, Κομνηνού 2008). Οι εκπαιδευτές που επιλέχθηκαν για το 

συγκεκριμένο μάθημα είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων, έμπειροι διαδικτυακών 

μαθημάτων και αποτελεσματικοί στον εμψυχωτικό και καθοδηγητικό τους ρόλο από 

προηγούμενες αξιολογήσεις του έργου τους. Η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτών 

αξιολογήθηκε θετικά από τους επιμορφούμενους (παρ.5 ερ. 21-22). 

Γενικά, θεωρούμε ότι το LT, παρά τις όποιες αδυναμίες του (που είναι κοινές για όλα τα 

συνεργατικά μοντέλα), είναι το απλούστερο στην εφαρμογή από όλα τα συνεργατικά 

μοντέλα και για αυτόν τον λόγο το πιο κατάλληλο για ενήλικες που δεν είναι εξοικειωμένοι 

με περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης.  
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Για την ανάπτυξη του μαθήματος ακολουθήσαμε τις «Αρχές Διδακτικού Σχεδιασμού» 

(Principles of Instructional Design) των Gagne, Briggs και Wager (1992). Το μοντέλο που 

προτείνουν αποτελείται από εννέα διδακτικά γεγονότα (instructional events), στα οποία 

βασιστήκαμε κάνοντας κάποιες τροποποιήσεις. Τα βήματα αυτά που προτείνουν Gagne, 

Briggs και Wager είναι: 

1.      εξασφάλιση της προσοχής: Σε αυτό το στάδιο επιδιώκουμε την πρόκληση του 

ενδιαφέροντος, των κινήτρων και της περιέργειας των μαθητευομένων 

2.      πληροφόρηση του μαθητευόμενου για τους αντικειμενικούς στόχους: ενημερώνουμε 

τους μαθητευόμενους για το αντικείμενο το οποίο πρόκειται να διδαχθούν. 

3.      πρόκληση ανάκλησης προηγούμενης γνώσης: κινητοποίηση της προϋπάρχουσας 

γνώσης ως βασικού παράγοντα για τη διαδικασία εκμάθησης της νέας γνώσης.  

4.      παρουσίαση του νέου περιεχομένου: παρουσιάζεται το νέο υλικό για την πρόσκτηση 

της νέας πληροφορίας. 

5.      παροχή καθοδήγησης στον μαθητευόμενο: ο μαθητής κατευθύνεται από τον 

εκπαιδευτή με διάφορες τεχνικές ώστε να  κωδικοποιήσει νοηματικά το νέο περιεχόμενο. 

6.      απόσπαση απαντήσεων: ο μαθητευόμενος απαντάει σε ερωτήσεις πάνω σε αυτό που 

έχει διδαχθεί, ή ασκείται πρακτικά σε μια δεξιότητας, ομαδική δραστηριότητα ή συζήτηση, 

μια γραπτή απάντηση, κατασκευή κλπ. 

7.      παροχή ανατροφοδότησης: στο τέλος κάθε δραστηριότητας παρέχεται άμεση 

ανατροφοδότηση (feedback) στον μαθητευόμενο. 

8.      αξιολόγηση απόδοσης: εφαρμογή και αξιολόγηση της νέας γνώσης. 

9.      ενίσχυση της συγκράτησης και της μεταφοράς: Ο εκπαιδευόμενος γενικεύει αυτό που 

έμαθε σε νέες δραστηριότητες και νέα πλαίσια, ώστε να διατηρηθεί στην μακρόχρονη 

μνήμη.  

 
Οι τροποποιήσεις που κάναμε ήταν οι εξής: κατ’αρχάς η πληροφόρηση για το περιεχόμενο 

κάθε ενότητας τέθηκε ως εισαγωγικό και προηγήθηκε των άλλων γεγονότων. Στη συνέχεια 

ο επιμορφούμενος πληροφορούνταν για τους στόχους κάθε ενότητας και στη συνέχεια 

ακολουθούσε ένα μαθησιακό ερέθισμα, το οποίο τον προετοίμαζε για την παρουσίαση του 

νέου περιεχομένου. Η ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης, η καθοδήγηση και η απόσπαση 

απαντήσεων ενσωματώθηκαν στην ομαδική εργασία που έπρεπε να παραδοθεί, σύμφωνα 

με το φύλο εργασίας κάθε ενότητας. Η αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση των ομαδικών 

εργασιών γινόταν από τις άλλες ομάδες σε ειδικά φόρουμ. Σε ένα φόρουμ στο τέλος κάθε 

ενότητας προβλέπονταν μια γενικότερη ανατροφοδότηση και αναστοχασμός για τη 

γενικότερη εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας και οι εκπαιδευόμενοι παρωθούνταν στη 

γενίκευση της πληροφορίας στην καθημερινή διδασκαλία τους.  

Οι τροποποιήσεις αυτές έγιναν για να απλουστευτεί η μαθησιακή πορεία και η δομή του 

μαθήματος, καθώς από την εμπειρία μας προκύπτει ότι ο χρυσός κανόνας για την ανάπτυξη 

διαδικτυακών μαθημάτων είναι «keep it simple». Τα στάδια - γεγονότα που αναπτύξαμε σε 

κάθε ενότητα είναι: 

1. Πληροφόρηση για το περιεχόμενο  

2. Πληροφόρηση για τους σκοπούς  

3. Πρόκληση προσοχής και ενδιαφέροντος για την πληροφορία 
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4. Παροχή πληροφοριακού υλικού  

5. Ομαδική εργασία – εφαρμογή (με ανάκληση προηγούμενης γνώσης, καθοδήγηση 

και απόσπαση απαντήσεων) 

6. Αξιολόγηση – ανατροφοδότηση 

7. Γενική ανατροφοδότηση – αναστοχασμός (που περιλαμβάνει γενικεύσεις σε νέα 

πλαίσια) 

Για την ταξινομία των παραπάνω δραστηριοτήτων χρησιμοποιήσαμε την ταξινομία 

DialogPlus προκειμένου οι όροι που χρησιμοποιούμε για κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα 

να είναι αναγνωρίσιμοι. Στον παραπάνω πίνακα απεικονίζονται αναλυτικά όλες οι 

διαστάσεις που ελήφθησαν υπόψη με βάση το Dialog Plus. Πρόκειται για τις διαστάσεις: 

Type, Technique, Interaction, Roles, Tools & Resources, Assessment.  Η διάσταση Type 

συνεπάγεται με τον Τύπο (Τι) και απαντάει στο ερώτημα «τι είδους εκπαιδευτική 

δραστηριότητα είναι η περιγραφόμενη δραστηριότητα;» Η διάσταση Technique 

συνεπάγεται με την Τεχνική (Πώς) και απαντάει στο ερώτημα «πώς επιτελείται η 

περιγραφόμενη δραστηριότητα;». Η διάσταση Interaction συνεπάγεται με την 

Αλληλεπίδραση και απαντάει στο ερώτημα «πώς οι ρόλοι που συμμετέχουν στην 

περιγραφόμενη δραστηριότητα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους;». Η διάσταση Roles 

συνεπάγεται με τους Ρόλους (ποιος) και απαντάει στο ερώτημα ποιες κατηγορίες ρόλων 

συμμετέχουν στην περιγραφόμενη δραστηριότητα. Η διάσταση Tools & Resources 

συνεπάγεται με τα Εργαλεία και απαντάει στο ερώτημα «τι είδους εργαλεία απαιτούνται 

για την επιτέλεση της περιγραφόμενης δραστηριότητας;» και ειδικότερα αφορά τόσο το 

υλικό όσο και το λογισμικό που απαιτείται αλλά και το Resources αναφέρεται στο 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο που απαιτείται για την εκτέλεση της κάθε δραστηριότητας. 

Τέλος, με το Assessment γίνεται αναφορά στο αν χρησιμοποιείται η αξιολόγηση σε κάθε μια 

από τις δραστηριότητες.  

Η ταξινομία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με το DialogPlus:  

Learning 
Activity 

Context L.Goals
1
 Type Technique Interaction Roles Tools 

& 
Resources 

Assessment 

Πληροφόρηση 
για το 

περιεχόμενο 

της ενότητας 
(1) 

 

Moodle 
platform 

 Assimilative 
Reading 

Information 
Handling 
Defining 

Who 
One to many 

Medium 
On-line 
Timing 

Asynchronous 

Deliverer 
Individual 
Learner 

Hardware 
Computer 
Software 

Text 

 
 

Not assessed 

Πληροφόρηση 
για τους 
σκοπούς 

(2) 
 

Moodle 
platform 

 Assimilative 
Reading 

Information 
Handling 
Defining 

Who 
One to many 

Medium 
On-line 
Timing 

Asynchronous 

Deliverer 
Individual 
Learner 

Hardware 
Computer 
Software 

Text 

 
 

Not assessed 

 
Πρόκληση 

προσοχής και 
ενδιαφέροντος 

(3) 

 
Moodle 
platform 

 
2Α, 3 

Assimilative 
Viewing 

Communicative 
Presenting 

 

Communicative 
Performance 

Who 
One to many 

Medium 
Video, 

multimedia 
presentation 

Timing 
Asynchronous 

Deliverer 
Individual 
Learner 

Hardware 
Video 

Software 
Video Viewer 

 
 

Not assessed 

                                                             
1 Σημείωση: Οι στόχοι καταγράφονται με βάση την αρίθμηση που ακολουθήσαμε στην κατηγοριοποίηση που προηγήθηκε 

(ενότητα 2). 
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Παρουσίασης 
Νέας 

Πληροφορίας (4) 
 

 
 

Moodle 
platform, 

exe 
scorm, 

articulate 
scorm 

 
1Α, 1Β,1Ε, 
2Α, 2Β, 2Δ, 

3 

Assimilative 
Reading 
Viewing 
Listening 

 

Information 
Handling 
Defining 

Who 
One to many 

Medium 
On-line 
Timing 

Asynchronous 
 

Deliverer 
Individual 
Learner 

Hardware 
Computer 
Software 

Image 
Text 

Electronic 
whiteboards 

 

Not assessed 

Ομαδική 
εργασία – 
εφαρμογή 

(5) 

 
Moodle 
platform 

1Α, 1Β, 1Γ, 
1Δ, 1Ε, 1ΣΤ, 

2Α, 2Β, 
2Γ,2Δ, 2Ε, 3 

 

Information 
Handling 
Analyzing 
Gathering 

Manipulating 
Selecting 

Communicative 
Discussing 
Productive 

Writing 
Composing 

Creating 
Experiential 

Exploring 
Investigating 

Information 
Handling 
Defining 

Web Search 
Communicative 

Discussion 
Productive 
Assignment 

Essay 
Journaling 

Who 
Group Based 

Medium 
On-line 
Timing 

Synchronous 
Asynchronous 

Facilitator 
Group 

Participant 
 

Hardware 
Computer 
Software 

Text- Image-
Video- Viewer 
Search Engines 

Word 
Processor 

Forum 
wiki 

 

 
 
 
 
 
 

Formative 

Παρουσίαση 
εργασιών 

αξιολόγηση 
(5) 

 

 
Moodle 
platform 

1Α, 1Β, 1Γ, 
1Δ, 1Ε, 1ΣΤ, 

2Α, 2Β, 
2Γ,2Δ, 2Ε, 3 

 

Information 
Handling 
Analyzing 

Communicative 
Critiquing 
Discussing 
presenting 

Communicative 
Discussion 

 

Who 
Group based 

Medium 
On line 
Timing 

Asynchronous 

Facilitator 
Group 

Participant 
 

Hardware 
Computer 
Software 

Word 
Processor 

Text 
Models 

Discussion 
forum 

 
 
 

Summative 
 

Αναστοχασμός 
(7) 

 
Moodle 
platform 

 
1Ε, 2Α, 2Β, 
2Γ, 2Δ, 2Ε,3 

 

Communicative 
Critiquing 
Discussing 

 

Communicative 
Discussion 

 

Who 
One to many 

Medium 
On-line 
Timing 

Asynchronous 

Facilitator 
Participant

s 
 

Hardware 
Computer 
Software 

Video 
Text 

 

 
 
 

Summative 
 

Πίνακας 15: Η ταξινομία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με DialogPlus 

 

 

 

6 .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ  
μ α θ ή μ α τ ο ς  σ τ ο  m o o d l e  

 
 

Το ηλεκτρονικό μάθημα «Η δημιουργικότητα στη σχολική τάξη» αναπτύχθηκε στο 

περιβάλλον του moodle (έκδοση 1.7) στην πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του 

Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία ηλεκτρονικών τάξεων και τη φιλοξενία μαθημάτων. Για 

τη δημιουργία του μαθήματος εκμεταλλευτήκαμε τις λειτουργίες της πλατφόρμας moodle, 

ώστε να οργανώσουμε την ηλεκτρονική τάξη, να δημιουργήσουμε μια ηλεκτρονική 

βιβλιοθήκη με εγχειρίδια και κείμενα για υποχρεωτική και προαιρετική μελέτη, να 

προγραμματίσουμε μέσω της ενσωματωμένης ηλεκτρονικής ατζέντας τις σημαντικότερες 

δραστηριότητες, να αναρτήσουμε μέσω του πίνακα ανακοινώσεων σημαντικά επικείμενα 

γεγονότα και να φιλοξενήσουμε ηλεκτρονικές συζητήσεις για την ενίσχυση συνεργατικών 

μορφών μάθησης και τη σύσφιξη των σχέσεων της μαθησιακής κοινότητας. Επίσης, η 

πλατφόρμα έδινε δυνατότητες για τη δημιουργία μαθητολογίου και την καταγραφή της 

πορείας των εκπαιδευομένων, τη δημιουργία συνεργατικού περιβάλλοντος εργασιών για 

τις ομάδες, τη δημιουργία ομάδων εργασίας και την πρόσβαση σε τεστ αξιολόγησης 

(Καμπουράκης & Λουκής, 2006).  
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Για τον σχεδιασμό της ψηφιακής τάξης έπρεπε να ληφθούν υπ’ όψιν τα προβλήματα της 

έλλειψης μιας δια ζώσης επαφής, γεγονός που συχνά οδηγεί στην περιορισμένη συμμετοχή 

στο μάθημα, έως και στην εγκατάλειψη του σεμιναρίου από πολλούς συμμετέχοντες. Έχει 

παρατηρηθεί ότι ένα ποσοστό εγκατάλειψης του μαθήματος από τους εκπαιδευόμενους 

της τάξης του 30% θεωρείται «δικαιολογημένο». Η οργάνωση της ψηφιακής τάξης από τους 

δημιουργούς των μαθημάτων συγκέντρωσε καλές πρακτικές από τη διεθνή βιβλιογραφία 

και βασίστηκε στην προηγούμενη εμπειρία online μαθημάτων στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. Έτσι, εφαρμόστηκε μια απλή και επαναλαμβανόμενη δομή που, αν και απαιτεί 

μεγάλη προετοιμασία και λεπτομερή σχεδιασμό, έχει παρατηρηθεί ότι βοηθάει τους 

εκπαιδευόμενους να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο περιβάλλον ηλεκτρονικής 

μάθησης. Πιο συγκεκριμένα: Πριν την παρακολούθηση, οι εκπαιδευόμενοι είχαν στη 

διάθεσή τους λεπτομερείς οδηγίες για το μάθημα και σε ό,τι αφορά στο θέμα, στους 

σκοπούς και στόχους, στον χρόνο που έπρεπε να αφιερώσουν για να ολοκληρώσουν τις 

δραστηριότητες και στις σημαντικότερες ημερομηνίες, στις προαπαιτήσεις σε λογισμικό 

(software) και υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware) και στις δεξιότητες που έπρεπε 

να διαθέτουν στις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας» (ΤΠΕ), προκειμένου να 

μη δυσκολευτούν με τις τεχνολογίες (Dotson, 2003). Εκτός από την ενημερωτική 

μπροσούρα, υπήρχαν επεξηγηματικά βίντεο (tutorials) για τις δραστηριότητες που 

καλούνταν να αναπτύξουν οι επιμορφούμενοι και που σχετίζονταν με τις λειτουργίες της 

πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Στόχος των δημιουργών είναι οι τεχνολογίες να μη 

γίνουν τροχοπέδη στη μαθησιακή διαδικασία, ανεξάρτητα από την κατάρτιση των 

εκπαιδευομένων και να μειώσουν τη διαρροή των εκπαιδευομένων λόγω δυσκολιών 

χειρισμού της πλατφόρμας (Anderson, 2004). 

Ακολουθώντας τις προτάσεις των Palloff και Pratt (2007) δημιουργήθηκε ένας χώρος για το 

καλωσόρισμα των εκπαιδευομένων που περιελάμβανε ένα τμήμα για σημαντικές 

ανακοινώσεις και τυχόν επιπρόσθετες οδηγίες, εκτός από αυτές που στάλθηκαν στους 

εκπαιδευόμενους πριν την παρακολούθηση. Επιπλέον, προβλέφθηκε ένα φόρουμ όπου οι 

εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι θα μπορούσαν μέσα από συζητήσεις, εκτός σεμιναρίου, 

να γνωριστούν καλύτερα και να γίνει η σύσφιξη των σχέσεων της μαθησιακής κοινότητας. 

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης οργανώθηκε σε ενότητες (modules) που αποκαλύπτονταν 

κάθε δεύτερη ή τρίτη μέρα, ανάλογα με τον προγραμματισμό της ύλης. Οι εκπαιδευτές 

είχαν στη διάθεσή τους ένα φόρουμ ορατό μόνο σε αυτούς (teachers’ room), όπου 

συζητούσαν την πορεία της εκπαίδευσης και των εκπαιδευομένων, λάμβαναν αποφάσεις 

και συζητούσαν προβλήματα ή δυσκολίες που προέκυπταν κάθε φορά. 

Η λειτουργία κάθε μαθήματος βασιζόταν στην οργάνωση σε ενότητες, οι οποίες 

ακολουθούσαν μια σταθερή δομή: μαθησιακό ερέθισμα, διατύπωση στόχων, παρουσίαση 

μαθησιακού υλικού, εργασίες, αναστοχασμός. Παρατηρήθηκε ότι αυτή η δομή, 

επαναλαμβανόμενη σε κάθε ενότητα, ήταν εύκολα «αναγνωρίσιμη» από τους 

εκπαιδευόμενους που ένιωθαν ότι υπήρχε μια λογική αλληλουχία και τυποποίηση που 

βοηθάει στα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης. Μια μελέτη περίπτωσης σε ένα 

προηγούμενο μάθημα που είχε μια λιγότερο οργανωμένη δομή και περισσότερη ελευθερία 

στην πλοήγησης στο υλικό και στις δραστηριότητες είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

σύγχυσης στους εκπαιδευόμενους.  
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Ιδιαίτερα σημαντικός ήταν ο αναστοχασμός των εκπαιδευομένων στις διάφορες 

δραστηριότητες και η ομαδική ανατροφοδότηση, πέρα από την προσωπική που λάμβανε ο 

κάθε εκπαιδευόμενος ξεχωριστά. Για αυτόν τον σκοπό δημιουργήθηκε ένα φόρουμ, που 

συμμετείχαν όλοι και σχολίαζαν την πορεία τους στην εκπαίδευση. Τέλος, ιδιαίτερα 

σημαντικό ήταν και το φόρουμ για τις ερωτήσεις σχετικά με το σεμινάριο, όπου 

απαντούσαν και εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι. 

Οι αυξημένες ανάγκες για μια υψηλής ποιότητας πλατφόρμα σύγχρονης ηλεκτρονικής 

μάθησης, οδήγησε στη χρήση του Wiziq που είναι συμβατό με την πλατφόρμα του moodle, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια/ένα συνέντευξη /μάθημα με ειδικούς σε πραγματικό 

χρόνο. Αυτή η βιντεοδιασκέψη συνοδεύονταν από την παρουσίαση ηλεκτρονικών 

διαφανειών και γραφημάτων, τη χρήση ηλεκτρονικού ψηφιακού πίνακα (white board), τον 

άμεσο διαμοιρασμό εγγράφων και τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας, εκπαιδευτών 

και εκπαιδευομένων (Terpstra, 2007). Η συνεδρία αυτή μαγνητοσκοπήθηκε με τη χρήση 

των εργαλείων του Wiziq, συνδέθηκε με την ηλεκτρονική τάξη του moodle και οι 

εκπαιδευόμενοι είχαν και στη συνέχεια πρόσβαση σε αυτή (είτε για να ανατρέξουν σε όσα 

παρουσιάστηκαν, είτε γιατί δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τη συνεδρία την ώρα που 

έγινε). 

Εκτός από το Wiziq, χρησιμοποιήθηκε ένα πλήθος εργαλείων για την κατασκευή του 

μαθησιακού υλικού. Κατ’αρχάς χρησιμοποιήθηκε το exe που κάνει εξαγωγή σε scorm και 

ενσωματώνεται στο moodle χωρίς κανένα πρόβλημα λειτουργίας ή δημιουργίας σύγχυσης 

των εκπαιδευομένων με τη χρήση διαφορετικών εργαλείων. Το ίδιο καλά συμβατό είναι και 

το articulate (presenter και engage) που χρησιμοποιήθηκε αφού έγινε εξαγωγή σε scorm. 

Και το exe και το articulate έδιναν τη δυνατότητα για ένα εκπαιδευτικό υλικό που 

συνδυάζει εικόνα-ήχο, αλλά και υψηλή διάδραση με τους χρήστες. Για τη δημιουργία 

εκπαιδευτικού υλικού τύπου οδηγιών (tutorials) χρησιμοποιήθηκε το camtazia και το jing, 

αλλά και ένα πλήθος άλλων αρχείων βίντεο και ήχου. Το θετικό της πλατφόρμας moodle 

είναι ότι όλα τα παραπάνω εργαλεία είναι καλά συμβατά με αυτήν και οι εκπαιδευόμενοι 

μπορούν να έχουν ένα πλήθος διαφορετικών ερεθισμάτων χωρίς να κάνουν «έξοδο» από 

το περιβάλλον του μαθήματος.  

Έχοντας διαπιστώσει από προηγούμενα μαθήματα ότι οι χρήστες δεν είναι απόλυτα 

εξοικειωμένοι με το περιβάλλον και προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την «τεχνοφοβία», 

χρησιμοποιούμε απλές και οικείες στους χρήστες λειτουργίες του moodle, όπως είναι τα 

φόρουμ ή τα wikis. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, όμως, αντιμετωπίσαμε αρκετά συχνά 

προβλήματα χρήσης των λειτουργιών της πλατφόρμας από τους συμμετέχοντες. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στην αντίστοιχη λειτουργία του μαθήματος από ευρωπαίους εκπαιδευτικούς 

το φόρουμ της «Βοήθειας» είχε μόνο 1 ανάρτηση, ενώ το αντίστοιχο φόρουμ του 

μαθήματος για έλληνες εκπαιδευτικούς είχε 25 αναρτήσεις για επίλυση αποριών και 

προβλημάτων. Για τους λόγους αυτούς, χρησιμοποιήσαμε οικεία εργαλεία (όπως το skype) 

που χρησιμοποιούνται από χρήστες που μπορεί να μην έχουν ξαναπάρει μέρος διαδικτυκά 

προγράμματα επιμόρφωσης, και δημιουργήσαμε μια σειρά από tutorials για τη 

διευκόλυνσή τους.  
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Σε ό,τι αφορά στην ομαδοποίηση των συμμετεχόντων, αυτή έγινε με κριτήρια την 

ειδικότητα (προσπαθήσαμε να μοιράσουμε τις ειδικότητες στις ομάδες), την εξοικείωση με 

τις ΝΤ (οι έμπειροι μοιράστηκαν  ισομερώς στις ομάδες), το φύλο (άντρες και γυναίκες σε 

μια ισομερή κατανομή), κλπ. Επίσης, προσπαθήσαμε όσοι γνωρίζονται από προηγούμενα 

μαθήματα να μην ανήκουν στην ίδια ομάδα, ώστε να δημιουργηθούν νέες γνωριμίες και 

συνεργασίες. Σε κάθε ομάδα ορίστηκε ένας εκπαιδευτής ως συντονιστής για κάθε 25 

επιμορφούμενους. Οι ομάδες πήραν το όνομά τους από τις εποχές του έτους (Χειμώνας, 

Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο). Γενικά, έχουμε παρατηρήσει ότι ενισχύεται η αίσθηση της 

ομάδας, όταν οι ομάδες δεν έχουν ως διακριτικά αριθμούς ή γράμματα (1η, 2η, 3η, α΄, 

β΄γ΄κ.λπ.) αλλά ονόματα, τα οποία συχνά συνδέονται με τις δραστηριότητες και τις 

επιδόσεις τους. Για παράδειγμα διαβάζαμε στα φόρουμ: «ταξιδέψτε με την άνοιξη» ή όταν 

είχαν προβλήματα «χειμώνας και στη συνεργασία;» κ.ό.κ. 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων έγινε με βάση τις ατομικές εργασίες της 1ης ενότητας 

και τις ομαδικές εργασίες των επομένων 3 ενοτήτων. Εκτός από τις εργασίες, η επίδοση των 

εκπαιδευομένων κρίθηκε και από τη συμμετοχή τους στα φόρουμ (ποσοτική και ποιοτική).  

Εκτός από τα παραπάνω, σημαντική είναι η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτών, 

προκειμένου το μάθημα να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

στο συγκεκριμένο μάθημα την ανέλαβαν εκπαιδευτές με κατάρτιση και εξειδίκευση στην εξ 

αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Σύμφωνα με τις οδηγίες 

του Hedley (2005), οι εκπαιδευτές κλήθηκαν να αναλάβουν συγκεκριμένους ρόλους κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος. Μέσα από μια σειρά από δραστηριότητες δίνονταν ευκαιρίες 

στους εκπαιδευόμενους να γνωριστούν μεταξύ τους, να γνωρίσουν καλύτερα τους 

εκπαιδευτές και τις απαιτήσεις του μαθήματος και να εμβαθύνουν στο περιεχόμενο της 

εκπαίδευσης. Η συνεχής δικτυακή παρουσία όλων όσων συμμετείχαν στην εκπαίδευση 

ήταν το κλειδί της επιτυχίας, καθώς οι περισσότερες δραστηριότητες ακολουθούσαν τη 

φιλοσοφία του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού στον παγκόσμιο ιστό (McMahon, 1997), 

όπου εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι «οικοδομούσαν» τη γνώση και τις δεξιότητές τους 

μέσα από τις ομάδες εργασίας. Η φιλοσοφία με την οποία οι εκπαιδευτές ενεπλάκησαν 

στην επιμόρφωση αντικατοπτρίζει τις αρχές του σχεδιασμού της πλατφόρμας moodle, 

όπως αυτή έχει αποτυπωθεί από τον δημιουργό της M.Dougiamas (Dougiamas & Taylor, 

2003). Η ίδια η πλατφόρμα παρείχε στους εκπαιδευτές σημαντικά στοιχεία, ως προς τις 

δραστηριότητες των εκπαιδευομένων (επισκεψιμότητα σελίδων, χρόνος παραμονής σε 

αυτές κ.λπ.), προκειμένου να σχηματίσουν μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα 

για το που υπήρχαν δυσκολίες ή προβλήματα.  

Γενικά, οι εκπαιδευτές λειτουργούσαν περισσότερο ως συντονιστές-εμψυχωτές, παρά ως 

από έδρας καθηγητές. Για την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία εκπαιδευτών και 

εκπαιδευομένων αφιερώθηκε σημαντικός χρόνος στη δημιουργία προσωπικών προφίλ και 

σε δραστηριότητες γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων για θέματα του μαθήματος, αλλά 

και για θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Έτσι στο μάθημα κρίθηκε σκόπιμο να υπάρχει 

ένα forum για συζητήσεις εκτός θέματος (Café corner), έτσι ώστε εκπαιδευτές και 

εκπαιδευόμενοι να επικοινωνούν και για θέματα που δεν αφορούσαν το μάθημα. Γι’ αυτόν 

τον λόγο αξιοποιήθηκαν σε σημαντικό βαθμό τα forum, που δεν διευκόλυναν μόνο τη 

συνεργατική μάθηση αλλά και την επικοινωνία και φιλία μεταξύ των συμμετεχόντων. 
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Τέλος, από την αρχή της εκπαίδευσης ορίστηκε ως πολιτική του μαθήματος οι εκπαιδευτές 

να απαντούν σε ένα χρονικό διάστημα από δώδεκα έως εικοσιτέσσερις ώρες σε ερωτήσεις 

των εκπαιδευομένων στα forum και στην ηλεκτρονική αλληλογραφία (Waterhouse & 

Rogers, 2004) και ορίστηκαν εικονικές ώρες συνεργασίας με τη χρήση του Skype. 

Τέλος για τον υπολογισμό της διάρκειας του μαθήματος, έγινε η χρονομέτρηση των 

αρχείων βίντεο και των αρχείων ήχου, όπου υπήρχαν, αλλά και των ηλεκτρονικών 

εγχειριδίων ή άρθρων που καλούνταν να μελετήσουν οι εκπαιδευόμενοι. Συγκεκριμένα, η 

ανάγνωση κειμένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή υπολογίστηκε σε 180 λέξεις το λεπτό 

(Ziefle, 1998) και ανάλογα εκτιμήθηκε ο χρόνος που ήταν απαραίτητος, ώστε οι 

εκπαιδευόμενοι να ολοκληρώσουν την καθημερινή ενασχόληση με το ψηφιακό υλικό. Σε 

αυτό το πλαίσιο, και σύμφωνα με τις οδηγίες που έλαβαν οι επιμορφούμενοι, τους 

ζητήθηκε να αφιερώσουν 12-15 ώρες σε διάστημα δώδεκα έως δεκαπέντε ημερών που 

διαρκούσε το μάθημα, ανάλογα πάντα με την εξοικείωσή τους με τους υπολογιστές. 

 

Το μάθημα είχε αναλυτικά την παρακάτω δομή: 

 

6.1 Εισαγωγικά πριν την παρακολούθηση 

6.1.1  Περιγραφή  

 

Το μάθημα ξεκινάει με ένα καλωσόρισμα, με μια σύντομη περιγραφή του πλαισίου, μέσα 

στο οποίο αναπτύχθηκε, και της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί. Στη συνέχεια, εν 

συντομία, παρουσιάζεται η δομή του μαθήματος, κάποιες διευκρινήσεις που αφορούν τη 

χρήση των φόρουμ και η παρουσίαση των εκπαιδευτών.  

Πιο αναλυτικά: Στην εισαγωγική ενότητα υπάρχει ο λογότυπος που έχουμε δημιουργήσει 

για τον κύκλο των διαδικτυακών μαθημάτων επιμόρφωσης. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι το 

μάθημα αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ανανεώσουν την 

καθημερινή διδακτική πράξη με νέες διδακτικές προσεγγίσεις και με την υποστήριξη των 

ΝΤ. Επίσης, αναφέρεται το διδακτικό μοντέλο (Learning Together, των David και Roger 

Johnson) και το γεγονός ότι το μάθημα αυτό λειτούργησε λίγους μήνες πριν στην 

πλατφόρμα του EUN για εκπαιδευτικούς από ολόκληρη την Ευρώπη. Τέλος, ότι το μάθημα 

αυτό αποτελεί μέρος μιας γενικότερης επιμορφωτικής σχεδίασης για την ενίσχυση της 

δημιουργικότητας στη σχολική τάξη, η οποία περιλαμβάνει 2ο επίπεδο επιμόρφωσης και 

δημιουργία υποστηρικτικής κοινότητας. 
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Εικόνα 16: Εισαγωγικά πριν την παρακολούθηση 

 

Στη συνέχεια αναφέρεται η δομή του μαθήματος, η διάκρισή του σε ενότητες και οι 

ημερομηνίες διεξαγωγής κάθε θεματική ενότητας. Αναφέρεται η χρήση 2 σημαντικών 

φόρουμ, όπως είναι η «Βοήθεια» και το «Coffee Corner» και η αξιοποίησή τους στο 

μάθημα. Ακολουθεί η παρουσίαση των εκπαιδευτών. 

 

Εικόνα 17: Ενημέρωση για το μάθημα 
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Στα εισαγωγικά του μαθήματος περιλαμβάνονται οι «πληροφορίες για το μάθημα», Οι 

«οδηγίες πριν την παρακολούθηση», οι «εικονικές ώρες συνεργασίας με τους εκπαιδευτές» 

ο «Οδηγός εγκατάστασης του Skype», το φόρουμ με τα «Γενικά νέα και ανακοινώσεις», το 

φόρουμ «Βοήθεια» και οι «Συζητήσεις ‘εκτός θέματος’ – Coffee corner». 

 

 

Εικόνα 18: Εισαγωγικές οδηγίες και φόρουμ 

Στη δεξιά μπάρα αναρτήθηκε χώρος ανακοινώσεων και ημερολόγιο για τις σημαντικότερες 

ημερομηνίες.  

6.1.2 Παραμετροποιήσεις στο moodle 

 

Για την ανάπτυξη των εισαγωγικών του μαθήματος κάναμε τις εξής παραμετροποιήσεις στο 

moodle:  

1. Χρησιμοποιήσαμε τον χώρο της «Σύνοψης» για να αναρτήσουμε τις εισαγωγικές 

πληροφορίες του μαθήματος .   

2. Χρησιμοποιήσαμε την «Πηγή πληροφοριών» για να αναρτήσουμε το κείμενο με α. 

τις οδηγίες πριν την παρακολούθηση και β. τις εικονικές ώρες συνεργασίας με τους 

εκπαιδευτές. Με τη χρήση της ίδιας λειτουργίας, συνδέσαμε το tutorial  που 

φτιάξαμε με το articulate για την εγκατάσταση του skype (σύνδεση με δικτυακό 

τόπο) και τον οδηγό για το moodle. 

3.  Χρησιμοποιήσαμε τη λειτουργία του φόρουμ για τα «Νέα του μαθήματος», τη 

«Βοήθεια» και για τις «Συζητήσεις εκτός θέματος». Στα φόρουμ αυτά επιλέξαμε να 

συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές.  Ο λόγος που επιλέξαμε να 

συμμετέχουν όλοι, είναι για τη δημιουργία πλέγματος σχέσεων και εκτός της 

ομάδας της οποίας ανήκει κάθε εκπαιδευόμενος. Έτσι, το περιβάλλον συνεργασίας 

διακρίνεται από ένα πλέγμα σχέσεων.  

4. Στα blocks  προστέθηκε ημερολόγιο, όπου όλοι  μπορούσαν να παρακολουθήσουν 

τα σημαντικότερα γεγονότα (δεξιά μπάρα).  

5. Προστέθηκε (στα blocks) χώρος όπου μπορούσαν να διαβάσουν τα τελευταία νέα, η 

πρόσφατη δραστηριότητα  μετά την τελευταία τους επίσκεψη, και οι συνδεδεμένοι 

χρήστες.  
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6.2 1η Ενότητα εισαγωγική στο μάθημα 
 

Η 1η ενότητα είναι εισαγωγική στο μάθημα. Σε αυτή δεν παρέχονται ειδικές πληροφορίες 

που αφορούν τη θεματική του μαθήματος. Ο λόγος ύπαρξης μιας τέτοιας ενότητας είναι 

πολύ σημαντικός. Κατ’ αρχάς δίνουμε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν 

με τον χώρο της εκπαίδευσης. Για όσους δεν έχουν εμπειρία διαδικτυακών μαθημάτων το 

διάστημα αυτό είναι αναγκαίο, ώστε να γνωρίσουν τον χώρο και να γνωριστούν με τους 

άλλους. Επίσης, έχουμε παρατηρήσει ότι οι εγγραφές στο μάθημα δεν είναι έγκαιρες, 

καθώς πολλοί αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε τεχνικά είτε άλλης φύσεως. Αν οι εργασίες 

ξεκινήσουν με την 1η μέρα του μαθήματος, όσοι καθυστερήσουν την εγγραφή τους 

αισθάνονται άγχος και προβληματίζονται για το αν θα τα καταφέρουν. Αυτό το 

αντιμετωπίσαμε και σε αυτό το μάθημα από κάποιους που καθυστέρησαν 1 εβδομάδα 

περίπου την εγγραφή τους, και οι οποίοι εγκατέλειψαν, γιατί θεώρησαν ότι δεν θα 

μπορέσουν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των άλλων συμμετεχόντων παρά την ενθάρρυνση 

που παρείχαν οι εκπαιδευτές και οι άλλοι συμμετέχοντες.  

 

6.2.1  Περιγραφή  

 

Η εισαγωγική ενότητα, διάρκειας, 3 ημερών από την έναρξη του μαθήματος, παρέχει ένα 

ικανοποιητικό χρονικό  διάστημα για την εγγραφή και γνωριμία όλων των συμμετεχόντων. 

Σε αυτή την ενότητα οι επιμορφούμενοι ενημερώνουν το προφίλ τους στο moodle και 

συστήνονται στο φόρουμ («Μια πρώτη γνωριμία») στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι 

συμμετέχοντες στο μάθημα. Για τον τρόπο με τον οποίο οι επιμορφούμενοι μπορούν να 

ενημερώσουν το προφίλ τους έχει αναρτηθεί σχετικό tutorial δημιουργημένο με το 

articulate και μια παρουσίαση (ppt) που αφορά τους κανόνες που θα διέπουν τη συνομιλία 

στα φόρουμ και τους κανόνες καλής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette). 
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Εικόνα 19: Εισαγωγή, ενημέρωση προφίλ και φόρουμ γνωριμίας 

Στη συνέχεια απαντούν στο εισαγωγικό – διαγνωστικό ερωτηματολόγιο. 

 

 

Εικόνα 20: Αρχικό διαγνωστικό ερωτηματολόγιο 

 

6.2.2 Παραμετροποιήσεις στο moodle 

 

Για την ανάπτυξη της 1ης ενότητας  του μαθήματος κάναμε τις εξής παραμετροποιήσεις στο 

moodle:  
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1. Χρησιμοποιήσαμε την «Ετικέτα» για να γράψουμε το κείμενο που αφορά τις 

ενέργειες των συμμετεχόντων. Στον χώρο της ετικέτας συνδέσαμε με 

υπερσύνδεσμο τους «Κανόνες καλής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο» που 

δημιουργήσαμε σε ppt και το αρχικό διαγνωστικό ερωτηματολόγιο, που 

δημιουργήσαμε στο Surveygizmo (το εργαλείο αυτό μας δίνει δυνατότητες 

επεξεργασίας των πληροφοριών και ταξινόμησης των δεδομένων που δεν μας 

παρέχει η αντίστοιχη λειτουργία του moodle και γι’ αυτόν τον λόγο προτιμήσαμε τη 

σύνδεση με αυτό το εργαλείο). Η ανάρτηση «Κανόνων καλής συμπεριφοράς» είναι 

βασικότατη, γιατί αποτελεί ένα είδος συμβολαίου μεταξύ των συμμετεχόντων και 

καθορίζει τα όρια της επικοινωνίας και της συνεργασίας.  

2. Χρησιμοποιήσαμε την «Πηγή πληροφοριών» για να συνδέσουμε το tutorial  που 

φτιάξαμε με το camtazia για τη δημιουργία του «προφίλ» στο moodle. Η 

δημιουργία του προφίλ σε χώρους διαδικτυακής εκπαίδευσης βοηθάει σημαντικά 

στην αλληλογνωριμία και στη δημιουργία μιας προσωπικής επικοινωνίας με τους 

άλλους. 

3. Χρησιμοποιήσαμε το forum για τη δημιουργία του κατάλληλου χώρου για 

αλληλογνωριμία και αλληλεπίδραση των χρηστών. Όπως και η δημιουργία του 

προφίλ (το οποίο έχει βιογραφικές κυρίως πληροφορίες) το forum της πρώτης 

γνωριμίας συντελεί στο «σπάσιμο του πάγου» μεταξύ των εκπαιδευομένων, ώστε η 

συνεργασία στις επόμενες ενότητες να είναι πιο αβίαστη. 

 

6.3 2η Ενότητα του μαθήματος 
 

Η 2η ενότητα αποτελεί την αρχή της ουσιαστικής εργασίας για το μάθημα. Αφού έχει 

ολοκληρωθεί η εγγραφή και γνωριμία των συμμετεχόντων τους παρέχουμε το 

πληροφοριακό υλικό που θα πρέπει να γνωρίζουν για να ολοκληρώσουν τις εργασίες για το 

μάθημα. Σε αυτή την ενότητα οι εργασίες είναι ατομικές και η συνεργασία και 

αλληλεπίδραση προωθείται μέσα από τα φόρουμ στα οποία αναρτούν τις απόψεις τους και 

τις εργασίες τους και κάνουν σχόλια στους άλλους. 

6.3.1 Περιγραφή  

 

Η 2η ενότητα εισάγει τους επιμορφούμενους στη θεματική του μαθήματος. Σε αυτή την 

ενότητα μαθαίνουν: 

o Ποιο είναι το νόημα της δημιουργικότητας  

o Γιατί είναι σημαντική η δημιουργικότητα για τη σχολική τάξη  

o Πώς μπορούν να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα στην τάξη μας  

o Κάποιες τεχνικές δημιουργικής σκέψης  
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Εικόνα 21: Περιγραφή περιεχομένου 2ης ενότητας 

Εφόσον έχουν πληροφορηθεί ποιο είναι το περιεχόμενο της ενότητας, τους ενημερώνουμε 

για τους στόχους και τους προσελκύουμε την προσοχή με ένα βίντεο του Sir Ken Robinson 

που μιλάει για τη δημιουργικότητα στο σχολείο. Αυτό το βίντεο θα πρέπει να το 

σχολιάσουν σε ειδικό φόρουμ που έχει δημιουργηθεί για να ανταλλάσσουν σκέψεις και 

ιδέες με τους άλλους επιμορφούμενους. 
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Εικόνα 22: Σκοποί και μαθησιακό ερέθισμα 2ης ενότητας 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το πληροφοριακό υλικό του μαθήματος που έχει δημιουργηθεί 

με το exe. Οι πληροφορίες που δίνονται στους εκπαιδευόμενους για τη δημιουργικότητα 

είναι προσεκτικά επιλεγμένες ώστε να παρέχουν τις βασικές πληροφορίες, χωρίς όμως να 

κουράζουν με λεπτομέρειες τους αναγνώστες. Ο κανόνας σε αυτή την περίπτωση είναι: less 

is more. Για όποιους θέλουν περισσότερο υλικό για μελέτη, υπάρχουν σύνδεσμοι για 

επιπλέον πληροφόρηση (η οποία είναι προαιρετική).  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δημιουργήσουν το δικό τους σενάριο, με βάση όσα 

διάβασαν, συνδέοντας την καθημερινή διδακτική πράξη με τη νέα πληροφορία. Η 

προοδευτική προώθηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευομένων ενισχύεται στο 

φόρουμ όπου παρουσιάζονται τα σενάρια των συμμετεχόντων και όλοι κάνουν σχόλια σε 

τουλάχιστον 2 άλλες εργασίες. Η ενότητα κλείνει με το φόρουμ, όπου όλοι αναστοχάζονται 

στη νέα γνώση.  
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Εικόνα 23: Εκπαιδευτικό υλικό, ατομική εργασία και αναστοχασμός- ανατροφοδότηση 2ης ενότητας 

 

6.3.2 Παραμετροποιήσεις στο moodle 

 

Για την ανάπτυξη της 2ης ενότητας  του μαθήματος κάναμε τις εξής παραμετροποιήσεις στο 

moodle:  

1. Χρησιμοποιήσαμε την «Ετικέτα» για να γράψουμε το κείμενο που αφορά την 

περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας, τους στόχους και τις εργασίες των 

συμμετεχόντων. Στην ετικέτα συνδέσαμε το πακέτο scorm του exe με το 

πληροφοριακό υλικό και το βίντεο του μαθησιακού ερεθίσματος. Η ανάρτηση του 

πληροφοριακού υλικού με ένα τέτοιο εργαλείο είναι σημαντική, γιατί κάνει το 

υλικό πιο ελκυστικό και έχει έναν βαθμό διάδρασης με τον χρήστη.  

2. Χρησιμοποιήσαμε το φόρουμ για να παρουσιάσουν τις ατομικές εργασίες και να 

αλληλεπιδράσουν πάνω σε αυτές με τους άλλους και για τη συζήτηση 

ανατροφοδότησης στο περιεχόμενο της ενότητας. Η ανάρτηση ατομικών εργασιών 

είναι σημαντική γιατί παρέχει χώρο για αυτοέκφραση και ατομική πρωτοβουλία και 

γιατί η συνεργασία είναι κάτι που αναπτύσσεται σταδιακά. Σε αυτό το φόρουμ 

προωθείται η αλληλεπίδραση που έχει τη μορφή ανατροφοδότησης στις ατομικές 

εργασίες. Γενικά, οι χρήστες πρέπει να έχουν εξοικειωθεί πλήρως με τον χώρο και 

το υλικό του μαθήματος, να έχουν γνωρίσει τους άλλους και μετά να προχωρήσουν 

σε πιο απαιτητικές μορφές συνεργασίας.  
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6.4 3η Ενότητα του μαθήματος 
 

Η 3η ενότητα εισάγει τους επιμορφούμενους στις διαδικασίες ουσιαστικής συνεργασίας και 

αλληλεπίδρασης. Στις προηγούμενες ενότητες η συνεργασία – αλληλεπίδραση ενισχύονταν 

προοδευτικά για να φτάσουν όλοι σε ένα ικανοποιητικό σημείο γνωριμίας και εξοικείωσης 

με το περιβάλλον, τη θεματική του μαθήματος και τους άλλους εκπαιδευόμενους. Σε αυτή 

την ενότητα ξεκινούν οι ομαδικές εργασίες.  

6.4.1 Περιγραφή  

 

Η 3η ενότητα εισάγει τους επιμορφούμενους στην ουσιαστική συνεργασία και 

αλληλεπίδραση.  Σε αυτή την ενότητα θα πρέπει να παρουσιάσουν μια ομαδική δουλειά με 

βάση το 1ο φύλλο εργασίας που τους δίνεται. Όπως και στην προηγούμενη ενότητα, 

υπάρχει η περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας, οι στόχοι και ένα μαθησιακό 

ερέθισμα.  

 

Εικόνα 24: Περιγραφή περιεχομένου, στόχοι και μαθησιακό ερέθισμα 3ης ενότητας 

Το εκπαιδευτικό υλικό λειτουργεί συμπληρωματικά με την προηγούμενη γνώση, καθώς 

πληροφορεί τους συμμετέχοντες για την εξέλιξη της δημιουργικής σκέψης ανά τους αιώνες.  
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Με βάση το φύλλο εργασίας που δίνεται (και που περιέχει το πρόβλημα, τις τεχνικές 

επίλυσης προβλήματος και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν), οι 

συμμετέχοντες καλούνται να αναπτύξουν τις δημιουργικές εκείνες τεχνικές που θα τους 

βοηθήσουν στην επίλυση προβλήματος.  

Σε αυτή την ενότητα έχουν δημιουργηθεί 3 φόρουμ. Στο 1ο φόρουμ κάθε ομάδα συζητά - 

εργάζεται μόνη της για την ομαδική εργασία, στο 2ο όλες οι ομάδες παρουσιάζουν τη 

δουλειά τους και κάνουν σχόλια στις άλλες ομάδες και στο 3ο φόρουμ καταθέτουν σε 

συζήτηση αναστοχασμό την πορεία τους σε αυτή την ενότητα.  

Επίσης, έχουν δημιουργηθεί και wikis για να μπορέσουν οι ομάδες να εργαστούν για την 

παραγωγή της κοινής πρότασης επίλυσης προβλήματος.  

 

Εικόνα 25: Εκπαιδευτικό υλικό, εργασία σε ομάδες και αναστοχασμός για την 3η ενότητα 

6.4.2 Παραμετροποιήσεις στο moodle 

 

Για την ανάπτυξη της 3ης ενότητας  του μαθήματος κάναμε τις εξής παραμετροποιήσεις στο 

moodle:  

1. Χρησιμοποιήσαμε την «Ετικέτα» για να γράψουμε το κείμενο που αφορά την 

περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας, τους στόχους και τις εργασίες των 

συμμετεχόντων (το φύλλο εργασίας είναι ένα pdf συνδεδεμένο με 
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υπερσύνδεσμο). Στην ετικέτα συνδέσαμε το πακέτο scorm του articulate με το 

οποίο δημιουργήσαμε τη χρονική εξέλιξη της δημιουργικής σκέψης και το 

βίντεο του μαθησιακού ερεθίσματος. Η χρήση του articulate ήταν απαραίτητη 

στον βαθμό που θέλαμε η γραμμή του χρόνου της εξέλιξης της 

δημιουργικότητας να είναι πιο ελκυστική και διαδραστική.  

2. Χρησιμοποιήσαμε τη δυνατότητα ομαδοποίησης των χρηστών που δίνει η 

πλατφόρμα, προκειμένου να τους χωρίσουμε σε ομάδες. 

3. Χρησιμοποιήσαμε το φόρουμ για να συζητήσουν εντός της ομάδας τους την 

εργασία τους, και για να παρουσιάσουν τις ομαδικές εργασίες στις άλλες 

ομάδες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, αλλά και 

για τη συζήτηση συνολικής ανατροφοδότησης στο περιεχόμενο της ενότητας. Η 

επιλογή του φόρουμ για κάθε ομάδα, έδινε έναν κλειστό χώρο συζήτησης, 

όπου κάθε ομάδα είχε την άνεση να συζητήσει την πορεία των εργασιών της 

και άλλα οργανωτικά θέματα. Το φόρουμ της ολομέλειας είναι απαραίτητο, 

γιατί οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αλληλεπιδρούν όχι μόνο μέσα στην 

ομάδα, αλλά και με τους άλλους συμμετέχοντες.  

4. Χρησιμοποιήσαμε το wiki για την ανάπτυξη των ομαδικών εργασιών. Το wiki 

παρέχει ένα περιβάλλον συνεργασίας και δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των χρηστών, άρα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση 

ομαδοσυνεργατικών μοντέλων.  

 

6.5 4η Ενότητα του μαθήματος 
 

Η 4η ενότητα ενισχύει την αλληλεπίδραση μεταξύ των επιμορφούμενων με τη συνέχιση των 

ομαδικών εργασιών και την εμβάθυνση στις διαδικασίες ενίσχυσης της δημιουργικής 

σκέψης. Σε αυτή την ενότητα οι εκπαιδευόμενοι ασκούνται στη δημιουργική γραφή, στο 

παιχνίδι ρόλων και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

6.5.1 Περιγραφή  

 

Η 4η ενότητα, ακολουθεί τη δομή της προηγούμενης, όπου οι συμμετέχοντες 

πληροφορούνται για το περιεχόμενο της ενότητας, για τους στόχους και ενισχύεται η 

προσοχή τους με ένα βίντεο που αποτελεί το μαθησιακό ερέθισμα της ενότητας αυτής. Στο 

συγκεκριμένο βίντεο μια διακεκριμένη συγγραφέας μιλάει για τη δημιουργικότητά της. Το 

βίντεο επιλέχθηκε έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι συσχετισμοί με την εργασία 

των συμμετεχόντων που είναι η συγγραφή μιας ιστορίας. 
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Εικόνα 26: Περιεχόμενο, στόχοι και μαθησιακό ερέθισμα της 4ης ενότητας 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το μαθησιακό αντικείμενο που δίνεται με τη μορφή μιας 

σύγχρονης συνεδρίας με ένα ειδικό για τη δημιουργική σκέψη. Προσκεκλημένος είναι ο Dr 

Παναγιώτης Καμπύλης (European Commission DG Joint Research Centre Institute for 

Prospective Technological Studies - IPTS) που αναλύει τους μύθους και τις παρανοήσεις για 

τη δημιουργικότητα και τον ρόλο των εκπαιδευτικών για την ενίσχυση της δημιουργικής 

τάξης (creative classroom).  

Οι επιμορφούμενοι, όπως και στην προηγούμενη ενότητα, εργάζονται σε ομάδες με βάση 

τις οδηγίες που τους δίνονται στο φύλλο εργασίας. Συζητούν στο φόρουμ της ομάδας τους, 

αναρτούν την εργασίας τους στο κοινό φόρουμ όλων των ομάδων και κάνουν σχόλια 

ανατροφοδότησης στις εργασίες των άλλων ομάδων. Τέλος, συζητούν τη μέχρι στιγμής 

μαθησιακή τους εξέλιξη στο φόρουμ της ανατροφοδότησης.  
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Εικόνα 27: Το webinar για τη δημιουργικότητα, οι εργασίες και η ανατροφοδότηση της 4ης ενότητας 

6.5.2 Παραμετροποιήσεις στο moodle 

 

Για την ανάπτυξη της 4ης ενότητας  του μαθήματος κάναμε τις εξής παραμετροποιήσεις στο 

moodle:  

1 Χρησιμοποιήσαμε την «Ετικέτα» για να γράψουμε το κείμενο που αφορά την 

περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας, τους στόχους και τις εργασίες των 

συμμετεχόντων (το φύλλο εργασίας είναι ένα pdf συνδεδεμένο με 

υπερσύνδεσμο). Στην ετικέτα συνδέσαμε το Wiziq με το οποίο οργανώσαμε τη 

σύγχρονη συνεδρία (webinar) και το βίντεο του μαθησιακού ερεθίσματος. Το 

Wiziq είναι καλά συμβατό με την πλατφόρμα του moodle, στην οποία 

παρουσιάζεται ως οθόνη με αντίστροφη μέτρηση του χρόνου μέχρι την έναρξη 

της συνεδρίας. Οι επιμορφούμενοι από τον ίδιο τον χώρο του μαθήματος, 

απλώς επιλέγουν το “join class” και εισέρχονται στον χώρο της σύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης. Η έκδοση του moodle που χρησιμοποιεί το ΠΣΔ και η 

πλημμελής τεχνική υποστήριξη των χρηστών μάς αναγκάζει να χρησιμοποιούμε 

εργαλεία εκτός των λειτουργιών που υποστηρίζονται από την ίδια την 

πλατφόρμα, προκειμένου το μάθημα να διεξαχθεί χωρίς προβλήματα.   

2 Χρησιμοποιήσαμε το φόρουμ για να συζητήσουν εντός της ομάδας τους την 

εργασία τους, και για να παρουσιάσουν τις ομαδικές εργασίες στις άλλες 

ομάδες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, αλλά και 

για τη συζήτηση συνολικής ανατροφοδότησης στο περιεχόμενο της ενότητας. Η 
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επιλογή του φόρουμ για κάθε ομάδα, έδινε έναν κλειστό χώρο συζήτησης, 

όπου κάθε ομάδα είχε την άνεση να συζητήσει την πορεία των εργασιών της 

και άλλα οργανωτικά θέματα. Το φόρουμ της ολομέλειας είναι απαραίτητο, 

γιατί οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αλληλεπιδρούν όχι μόνο μέσα στην 

ομάδα, αλλά και με τους άλλους συμμετέχοντες.  

3 Χρησιμοποιήσαμε το wiki για την ανάπτυξη των ομαδικών εργασιών. Το wiki 

παρέχει ένα περιβάλλον συνεργασίας και δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των χρηστών, άρα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση 

ομαδοσυνεργατικών μοντέλων.  

6.6 5η Ενότητα του μαθήματος 
 

Η 5η ενότητα ενισχύει και ολοκληρώνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των επιμορφούμενων με 

τη συνέχιση των ομαδικών εργασιών και την εμβάθυνση στις διαδικασίες ενίσχυσης της 

δημιουργικής σκέψης. Σε αυτή την ενότητα οι εκπαιδευόμενοι ασκούνται στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα στο σχεδιασμό κατασκευών.  

6.6.1 Περιγραφή  

 

Η 5η ενότητα, ακολουθεί τη δομή της προηγούμενης, όπου οι συμμετέχοντες 

πληροφορούνται για το περιεχόμενο της ενότητας, για τους στόχους και ενισχύεται η 

προσοχή τους με ένα βίντεο που αποτελεί το μαθησιακό ερέθισμα της ενότητας αυτής. 

 

Εικόνα 28: Περιεχόμενο, στόχοι και μαθησιακό ερέθισμα της 5ης ενότητας 
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται το μαθησιακό αντικείμενο που δίνεται με τη μορφή 

παρουσίασης που παραχώρησε ο Dr Παναγιώτης Καμπύλης (European Commission DG Joint 

Research Centre Institute for Prospective Technological Studies - IPTS) σε σχέση με όσα 

παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη σύγχρονη συνεδρία.  

Οι επιμορφούμενοι, όπως και στην προηγούμενη ενότητα, εργάζονται σε ομάδες με βάση 

τις οδηγίες που τους δίνονται στο φύλλο εργασίας. Συζητούν στο φόρουμ της ομάδας τους, 

αναρτούν την εργασίας τους στο κοινό φόρουμ όλων των ομάδων και κάνουν σχόλια 

ανατροφοδότησης στις εργασίες των άλλων ομάδων. Τέλος, συζητούν τη μέχρι στιγμής 

μαθησιακή τους εξέλιξη στο φόρουμ της ανατροφοδότησης.  

 

Εικόνα 29: Εκπαιδευτικό υλικό, εργασίες και ανατροφοδότηση της 5
ης

 ενότητας 

6.6.2 Παραμετροποιήσεις στο moodle 

 

Για την ανάπτυξη της 5ης ενότητας  του μαθήματος κάναμε τις εξής παραμετροποιήσεις στο 

moodle:  

1 Χρησιμοποιήσαμε την «Ετικέτα» για να γράψουμε το κείμενο που αφορά την 

περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας, τους στόχους και τις εργασίες των 

συμμετεχόντων (το φύλλο εργασίας είναι ένα pdf συνδεδεμένο με υπερσύνδεσμο). 

Στην ετικέτα συνδέσαμε την παρουσίαση με το μαθησιακό υλικό (ppt) και το βίντεο 

του μαθησιακού ερεθίσματος.  

2 Χρησιμοποιήσαμε το φόρουμ για να συζητήσουν εντός της ομάδας τους την εργασία 

τους, και για να παρουσιάσουν τις ομαδικές εργασίες στις άλλες ομάδες σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, αλλά και για τη συζήτηση 

συνολικής ανατροφοδότησης στο περιεχόμενο της ενότητας. Η επιλογή του φόρουμ 

για κάθε ομάδα, έδινε έναν κλειστό χώρο συζήτησης, όπου κάθε ομάδα είχε την άνεση 

να συζητήσει την πορεία των εργασιών της και άλλα οργανωτικά θέματα. Το φόρουμ 
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της ολομέλειας είναι απαραίτητο, γιατί οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να 

αλληλεπιδρούν όχι μόνο μέσα στην ομάδα, αλλά και με τους άλλους συμμετέχοντες.  

3 Χρησιμοποιήσαμε το wiki για την ανάπτυξη των ομαδικών εργασιών. Το wiki παρέχει 

ένα περιβάλλον συνεργασίας και δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών, 

άρα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση ομαδοσυνεργατικών 

μοντέλων.  

 

6.7 Ολοκλήρωση του μαθήματος 
 

Στο τελευταίο θέμα του μαθήματος γίνεται μια γενική ανασκόπηση της εξέλιξης του και της 

πορείας που ακολούθησαν οι συμμετέχοντες μέχρι να το ολοκληρώσουν. Επίσης, δίνεται το 

ερωτηματολόγιο της τελικής αξιολόγησης και δηλώνονται τα δικαιώματα του υλικού και οι 

όροι για το προσωπικό απόρρητο.  

 

6.7.1 Περιγραφή  

 

Οι εκπαιδευτές ευχαριστούν και αποχαιρετούν τους συμμετέχοντες και τους συγχαίρουν 

για την πρόοδο και τη συνεργασία τους. Επίσης, τους ενθαρρύνουν να χρησιμοποιήσουν 

όσα έμαθαν στην τάξη τους.  

 

Εικόνα 30: Ανακεφαλαίωση και κλείσιμο του μαθήματος 
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Οι δημιουργοί του μαθήματος προτρέπουν τους εκπαιδευόμενους να απαντήσουν στο 

τελικό ερωτηματολόγιο της αξιολόγησης και τους δίνουν ένα έναυσμα για μια 

συνολική/τελική ανατροφοδότηση του μαθήματος στο φόρουμ που έχει δημιουργηθεί γι’ 

αυτόν τον σκοπό. 

 

 

Εικόνα 31: Τελική αξιολόγηση και συνολικός αναστοχασμός 

 

Στο τέλος, συνδέσαμε με υπερσύνδεσμο την εργασία, όπου συγκεντρώθηκαν όλες οι 

εργασίες του μαθήματος και που έγινε με πρωτοβουλία των επιμορφούμενων 

(http://share.snacktools.com/ACCE6ACF8D6/fu5qtqe8 ).  

 

http://share.snacktools.com/ACCE6ACF8D6/fu5qtqe8
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Εικόνα 32: το e-book που έφτιαξαν οι επιμορφούμενοι 

Το κλείσιμο του μαθήματος γίνεται με μια ετικέτα, όπου δηλώνονται οι όροι χρήσης του 

περιεχομένου του μαθήματος (creative commons) και οι όροι του προσωπικού απορρήτου.  

 

Εικόνα 33: Δήλωση πνευματικής ιδιοκτησίας και απορρήτου 

6.7.2 Παραμετροποιήσεις στο moodle 

 

Για την ανάπτυξη της  τελευταίας  ενότητας  του μαθήματος κάναμε τις εξής 

παραμετροποιήσεις στο moodle:  

1 Χρησιμοποιήσαμε την «Ετικέτα» για να γράψουμε το κείμενο που αφορά τον τελικό, 

σύντομο απολογισμό της πορείας του προγράμματος και το βίντεο του μαθησιακού 

ερεθίσματος. Στις ετικέτες συνδέονται οι υπερσύνδεσμοι για το ebook που έφτιαξαν 

οι επιμορφούμενοι και με πηγή, συνδέθηκε το κείμενο για το προσωπικό απόρρητο.  

2 Χρησιμοποιήσαμε το φόρουμ για τη συζήτηση ανατροφοδότησης στο περιεχόμενο 

του μαθήματος. Σε αυτό το φόρουμ γίνεται μια συνολική ανατροφοδότηση και 

δίνεται η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με όλους τους εκπαιδευόμενους και τους 

εκπαιδευτές.  

 



48 
 

7 .  Α ξ ι ο λ ό γ η σ η  μ α θ ή μ α τ ο ς  

 
 

 

Για τον Fjuk (1995) η ηλεκτρονική μάθηση είναι ένα σύνθετο πλέγμα ανθρωπίνων 

δραστηριοτήτων που δεν μπορούν να εξαντληθούν με τη μελέτη μόνο μιας μεταβλητής. Η 

ίδια η φύση της διαδικτυακής εκπαίδευσης δημιουργεί επιπρόσθετες δυσκολίες καθώς δεν 

περιορίζεται στην εξέλιξη μιας μεταβλητής αλλά είναι μια δυναμική αλληλεπίδραση 

πολλών παραμέτρων (Salomon 1995). Ο  Ramage (1996) προσθέτει ότι το πρόβλημα της 

αξιολόγησης είναι ζήτημα αναζήτησης μιας μεθοδολογίας η οποία θα καλύπτει την ατομική 

προσπάθεια, την αλληλεπίδραση των χρηστών, την οργάνωση του περιβάλλοντος μάθησης 

αλλά και την ευχρηστία του συστήματος. Στην ουσία η αξιολόγηση θα πρέπει να καλύπτει 

τον τομέα της τεχνολογικής υποστήριξης, του γνωστικού αντικειμένου και της 

κοινωνιολογικο- ψυχολογικής ανάπτυξης των χρηστών σε μια δυναμική εξέλιξη 

αλληλεπίδρασης ή όπως εύστοχα παρατηρεί ο Stephen Gale (1992) η αξιολόγηση σε ένα 

τέτοιο περιβάλλον θα πρέπει να αναζητά την αλληλεπίδραση του χρήστη με τον 

υπολογιστή του αλλά και  την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων μέσω της τεχνολογίας. 

Σε μια προσπάθεια να καλύψουμε όλα τα παραπάνω η αξιολόγηση του μαθήματος 

περιλάμβανε ερωτήσεις που είχαν ως στόχο τη διερεύνηση αυτών των σχέσεων. Για 

παράδειγμα, στο τελικό ερωτηματολόγιο υπήρχε σχετική ερώτηση για τη συμμετοχή σε 

συζητήσεις (forum) μεταξύ των εκπαιδευομένων αλλά και ερωτήσεις για συμμετοχή σε 

κοινές δραστηριότητες ή για τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης μάθησης μέσω των 

σχέσεων που αναπτύχθηκαν μεταξύ των εκπαιδευομένων. Εκτός από την ανάλυση των 

σχετικών ερωτήσεων σημαντική ήταν και η παρατήρηση των δεδομένων που μας παρείχε 

το σύστημα. Για παράδειγμα ήταν εύκολο να παρακολουθήσουμε τη συμμετοχή και την 

παρακολούθηση συζητήσεων από τους χρήστες αλλά και το βάθος ανάλυσης των υπό 

συζήτηση θεμάτων.  

Εκτός από τα παραπάνω, που αφορούν κυρίως την καταλληλότητα της επιλογής ενός 

συνεργατικού μοντέλου όπως το LT, η αξιολόγηση αφορούσε την αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος σύμφωνα με τους προκαθορισμένους στόχους (γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων), την οργάνωσή του (χρήση κατάλληλων τεχνολογικών μέσων και λειτουργιών, 

επίλυση προβλημάτων), τις εκπαιδευτικές μεθόδους (δημιουργία πλέγματος επικοινωνίας 

και συνεργασίας), το εκπαιδευτικό υλικό (αν προσέφερε ερεθίσματα που αύξησαν την 

επιθυμία για μάθηση και συμμετοχή), τις διδακτικές ικανότητες αλλά και τις υποστηρικτικές 

υπηρεσίες των εκπαιδευτών προς τους εκπαιδευόμενους (Komninou et al, 2008).  

 

Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήσαμε: 

1.Το στοχοκεντρικό-συμμετοχικό μοντέλο 

2.Την «εσωτερική» αξιολόγηση δύο τύπων: 

Αρχική/Προκαταρκτική. Διαγνωστικό ερωτηματολόγιο (Παρ.4.1) 
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Τελική (αποτελέσματος). Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του σεμιναρίου (Παρ.4.2).  

3.Ως μεθοδολογικό εργαλείο συλλογής πληροφοριών, επιλέχθηκε το ηλεκτρονικό 
ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου (εκτός της τελευταίας ερώτησης) και πηγή 
άντλησης πληροφοριών είναι οι εκπαιδευόμενοι. 

4. Η μέτρηση των κριτηρίων έγινε με την τακτική κλίμακα Likert. 

Για το συγκεκριμένο μάθημα επιλέξαμε τα παρακάτω αντικείμενα, άξονες και κριτήρια: 

 

Αντικείμενα Άξονες Κριτήρια 

1.
Εκ

π
α

ιδ
ευ

ό
μ

εν
οι

 

 

Προσωπικά στοιχεία 1.Φύλλο-Ηλικία 

2.Σπουδές 

3.Διδακτική εμπειρία 

Προσωπικά 
χαρακτηριστικά 

1.Προηγούμενες δεξιότητες και εμπειρίες 

2.Προσδοκίες από το πρόγραμμα 

Αποτελεσματικότητα 
1.Ποσοστό συμμετοχής  

2.Επίδοση 

2.
Εκ

π
α

ιδ
ευ

τέ
ς 

 

Στάση 
1.Ενθάρρυνση-ανατροφοδότηση 

2.Διαθεσιμότητα 

Αποτελεσματικότητα 
1.Τεχνολογικές ικανότητες 

2.Διδακτικές ικανότητες 

3.
Α

π
ο

τε
λε

σ
μ

α
τι

κό
τη

τα
  π

ρο
γρ

ά
μ

μ
α

το
ς 

 

Οργάνωση 
Ομαλή διεξαγωγή 

Έγκαιρη αντιμετώπιση δυσκολιών 

Εκπαιδευτικές μέθοδοι 
Μαθητοκεντρική 

Ομαδοσυνεργατική - Εξατομικευμένη 

Εκπαιδευτικό υλικό 

Δομή ύλης 

Εκπαιδευτικά μέσα 

Περιεχόμενο 

Διαδραστικότητα  

Χρόνος μελέτης 

Επίτευξη στόχων 

1.Αντιλαμβανόμενη αποκτηθείσα ωφέλεια 
(γνώσεις-δεξιότητες στάσεις) 

2.Ικανοποίηση προσδοκιών 
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Το τελικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης  μας παρείχε στοιχεία, που παρατίθενται 
αναλυτικά στο Παράρτημα (Παρ. 5), ως προς τα παραπάνω. Έτσι, τα αποτελέσματα της 
τελικής αξιολόγησης έδειξαν ότι:  

1. Οι επιμορφούμενοι ήταν ενημερωμένοι για το περιεχόμενο και τους στόχους του 

μαθήματος : 60,6% συμφώνησε πολύ και το 33, 8% συμφώνησε. 

2. Ήταν ξεκάθαρο τι έπρεπε να κάνουν  για να ολοκληρώσουν με επιτυχία το μάθημα:  

56,3 % συμφώνησε πολύ και το 31% συμφώνησε. 

3. Οι συμμετέχοντες ήταν εύκολο να βρουν και να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό 

υλικό για τη μελέτη τους: 72,2% συμφώνησε πολύ και το 26,4% συμφώνησε.  

4.   Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε σταδιακά με τέτοιο τρόπο, ώστε ήταν εύκολο 

να αντιληφθούν οι επιμορφούμενοι την αλληλουχία των διδακτικών ενοτήτων: 

55,6% συμφώνησε πολύ και το 43,1% συμφώνησε. 

5. Το υλικό ήταν ελκυστικό και κατάλληλο για τις ανάγκες του μαθήματος: 62 % 

συμφώνησε πολύ και το 36, 6% συμφώνησε.  

6.  Στην αρχή κάθε ενότητας υπήρχε περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα 

ακολουθούσαν, ώστε όλοι να γνωρίζουν τι επρόκειτο να μάθουν: 69,4% 

συμφώνησε πολύ και το 30, 6% συμφώνησε. 

7. Το εκπαιδευτικό υλικό είχε ποικιλία και συνδύαζε τη θεωρία με την πρακτική 

άσκηση: 61,1% συμφώνησε πολύ και το 37, 5% συμφώνησε.  

8. Ως προς το αν τους άρεσε το ότι στο μάθημα δίνονταν η δυνατότητα για έρευνα - 

αξιολόγηση και άλλων εργαλείων εκτός από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν από τους 

εκπαιδευτές (moodle, wiziq, forum, wikis): 67,1% συμφώνησε πολύ και το 31, 4% 

συμφώνησε. 

9. Ως προς το αν άρεσε που υπήρχαν online συνεδρίες με ανθρώπους που έχουν 

ασχοληθεί με τη δημιουργικότητα: 70,8% συμφώνησε πολύ και το 2,4, 8% 

συμφώνησε. 

10.  Ως προς το αν άρεσαν οι εργασίες που είχαν να κάνουν για το μάθημα: 55,7% 

συμφώνησε πολύ και το 24% συμφώνησε. 

11. Ως προς τη συμμετοχή τους στις περισσότερες συζητήσεις που έγιναν στα φόρουμ: 

48,6% συμφώνησε πολύ και το 38, 9% συμφώνησε. 

12. Ως προς το αν τους άρεσε η σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ των επιμορφούμενων 

και αν η συνεργασία αυτή τους  βοήθησε να πετύχουν τους στόχους τους: 61,1% 

συμφώνησε πολύ και το 29,2% συμφώνησε.   

13.  Ως προς τη συνεργασία κατά τη διάρκεια του μαθήματος με τους άλλους 

επιμορφούμενους: 45,8% συμφώνησε πολύ και το 43, 1% συμφώνησε. 

14. Ως προς την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου: 25,7% συμφώνησε πολύ και το 

48,6 % συμφώνησε.  

15. Για την αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής επιμόρφωσης: 51,4% συμφώνησε 

πολύ και το 38,9% συμφώνησε. 

16.  Ως προς το αν η πλατφόρμα όπου έγινε το μάθημα φάνηκε φιλική στους χρήστες: 

69% συμφώνησε πολύ και το 26, 8% συμφώνησε. 

17. Ως προς το αν θα χαρακτήριζαν  τον εαυτό τους ως δημιουργικό άτομο: 29,2% 

συμφώνησε πολύ και το 52, 8% συμφώνησε. 
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18. Ως προς το αν η δημιουργικότητα είναι πολύ σημαντική για το σύγχρονο σχολείο: 

78,6% συμφώνησε πολύ και το 18,6% συμφώνησε.  

19. Ως προς το αν θα εφαρμόσουν δημιουργικές τεχνικές στο μάθημά τους: 93,1% 

συμφώνησε πολύ. 

20. Ως προς το αν το μάθημα αυτό τους βοήθησε να σκεφτούν τρόπους για να 

ανανεώσουν το καθημερινό τους μάθημα: 70,8% συμφώνησε πολύ και το 26,4% 

συμφώνησε. 

21.  Σχετικά με το αν το μάθημα θα ήταν καλύτερο αν τους καθοδηγούσαν οι 

εκπαιδευτές σε κάθε βήμα: 39, 4% διαφώνησε και το 39,4% ούτε συμφώνησε ούτε 

διαφώνησε. 

22. Ως προς το αν οι εκπαιδευτές ήταν διαθέσιμοι όποτε τους χρειάστηκαν: 51,4% 

συμφώνησε πολύ και το 36, 1% συμφώνησε.  

23. Ως προς το αν είναι ευχαριστημένοι από το μάθημα και αν θα παρακολουθήσουν 

και άλλο μάθημα (αν μπορούν): 84,7% συμφώνησε πολύ και το 13,9% συμφώνησε. 

24.  Ως προς το αν θα πρότειναν και σε άλλους να παρακολουθήσουν το μάθημα: 

87,5% συμφώνησε πολύ και το 12,5% συμφώνησε. 

Για την πλήρη αξιοποίηση των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να γίνει αναλυτική μελέτη 

και ερμηνεία, κυρίως σε ό,τι αφορά την αλλαγή στάσεων που δεν είναι εύκολα και με 

πλήρη αξιοπιστία μετρήσιμη, καθώς διαπιστώνεται μόνο σε βάθος χρόνου και με τη μελέτη 

πολλών ακόμη παραμέτρων εκτός της απάντησης σε ένα ερωτηματολόγιο. Επίσης, 

σημαντική για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του μαθήματος είναι η έρευνα για 

την εφαρμογή όσων διδάχθηκαν οι εκπαιδευόμενοι στην καθημερινή διδακτική πράξη. Σε 

ό,τι αφορά την πρακτική αξιοποίηση στη σχολική τάξη, σημαντικά στοιχεία θα προκύψουν 

από τις αναρτήσεις των  εκπαιδευομένων στην κοινότητα καλής πρακτικής που αποτελεί 

μέρος του εκπαιδευτικού μας σχεδιασμού. 

Άλλα σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγησή μας προέκυψαν ακόμη και μέσω των logfiles, 

σχετικά με τον τρόπο που μαθαίνουν οι χρήστες, τι βλέπουν, πόσο παραμένουν online κ.λπ. 

Ενδιαφέρον είναι, επίσης, να εξετάσουμε πόσο συχνά και από ποια σημεία αναζητιέται η 

σελίδα βοηθείας, η συμμετοχή στα φόρουμ,  η ποιότητα των εργασιών.  

Τα στοιχεία αυτά θα αξιοποιηθούν σε μελλοντική έρευνα αξιολόγησης που θα 

περιλαμβάνει και τα στοιχεία που θα προκύψουν από την ανατροφοδοτική συνάντηση των 

επιμορφούμενων και των εκπαιδευτών, που έχει προγραμματιστεί 2 μήνες μετά την έναρξη 

του σχολικού έτους και από την κοινότητα καλής πρακτικής που θα δημιουργηθεί.  
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Ε π ί λ ο γ ο ς  
 

 
 

Το διαδικτυακό μάθημα «Η δημιουργικότητα στη σχολική τάξη», σύμφωνα με όσα 

προέκυψαν από την αξιολόγησή του, ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες της ομάδας  

στόχου, η οποία δήλωσε κατ’ επανάληψη την ανυπομονησία της για τη συνέχιση του 

προγράμματος, αλλά και άλλων προγραμμάτων που διοργανώνει το Διορθόδοξο Κέντρο της 

Εκκλησίας της Ελλάδος.  

Η δική μας άποψη είναι ότι τα οφέλη που προέκυψαν είναι πολλαπλά, τόσο για τους 

εκπαιδευόμενους, όσο και για τους εκπαιδευτές. Κατ’ αρχάς πρόκειται για μια 

πρωτοβουλία bottom up πραγμάτωσης της φιλοσοφίας του Νέου Σχολείου, για 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών προκειμένου να υποστηριχθεί η εφαρμογή 

των «Νέων Προγραμμάτων Σπουδών». Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαιδευτική κοινότητα 

ενημερώνεται και εκπαιδεύεται συνεχώς σε καινοτόμες πρακτικές για την καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη διδασκαλία. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να 

εμβαθύνουν στην παιδαγωγική χρήση των νέων εργαλείων και να τα χρησιμοποιήσουν 

αποτελεσματικά στο μάθημά τους. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι σε αυτή τη μορφή 

εκπαίδευσης δεν υπάρχουν έξοδα μετακίνησης, ούτε αναστατώνεται το ωρολόγιο 

πρόγραμμα του σχολείου, λόγω της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης. Το υλικό της 

εκπαίδευσης διατηρείται πάντα επίκαιρο και οι εκπαιδευτές μπορούν να το τροποποιήσουν 

ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν περισσότερο 

έλεγχο της μαθησιακής τους πορείας, καθώς μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων τους 

διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Επιπλέον, οι 

εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με τις μορφές της εξ αποστάσεως ασύγχρονης και σύγχρονης 

μάθησης, ώστε εάν τους ζητηθεί, να μπορούν να τις αξιοποιήσουν στην καθημερινή τους 

διδασκαλία, αλλά και στην επαγγελματική εξέλιξη τους. Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτές, 

αυτοί μπόρεσαν να ανταποκριθούν καλύτερα στον ρόλο τους σε ένα τέτοιο περιβάλλον, 

παρά σε αυτό της παραδοσιακής τάξης. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν χρειάστηκε να 

διδάσκουν και να επαναλαμβάνουν τα ίδια πράγματα και να επανέρχονται σε επεξηγήσεις, 

οι οποίες είχαν ήδη δοθεί. Όλο το υλικό βρίσκονταν αναρτημένο στην πλατφόρμα, όπως και 

οι απαντήσεις και οι διευκρινίσεις. Επίσης, μπορούσαν να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή σε 

θέματα που οι εκπαιδευόμενοι χρειάστηκαν επιπλέον βοήθεια ή εξατομικευμένη 

εκπαίδευση, εφόσον παρακολουθούσαν τον χώρο της Βοήθειας παρέχοντας διαρκή και 

εξατομικευμένη υποστήριξη χωρίς να δαπανάται χρόνος από τις δραστηριότητες των άλλων 

συμμετεχόντων. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι εκπαιδευτές μετακινήθηκαν 

(συμμετοχή σε συνέδρια κ.ά.), χωρίς να διαταραχθεί  η ομαλή λειτουργία της ηλεκτρονικής 

τάξης, αφού είχαν πρόσβαση σε αυτή από παντού. Τέλος, οι εκπαιδευτές είχαν 

περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή τους για διαδικασίες αξιολόγησης και 

ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών, εφόσον η ίδια η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα 

καταγραφής των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών.  
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Σε ό,τι αφορά το moodle, θα το χαρακτηρίζαμε ως μια εύχρηστη και φιλική προς τον χρήστη 

πλατφόρμα. Το περιβάλλον του moodle υποστηρίζει άριστα τα διδακτικά μοντέλα που 

βασίζονται στη θεωρία του κοινωνικού κοντρουκτιβισμού και διαθέτει ένα πλήθος 

λειτουργιών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε πολλές μορφές εκπαίδευσης. Το 

γεγονός ότι είναι καλά συμβατό με άλλα εργαλεία, το πλήθος των plugins αλλά και η 

ύπαρξη και λειτουργία δραστήριων κοινοτήτων του moodle σε όλο τον κόσμο, καθιστά το 

περιβάλλον ιδανικό για ανάρτηση και λειτουργία μαθημάτων.  

Τέλος, πιστεύουμε ότι το μάθημα η «Δημιουργικότητα στη σχολική τάξη», αλλά και άλλα 

μαθήματα που έχουν δημιουργηθεί από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος 

για τη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελούν μια εμπειρία και πρακτική 

που θα πρέπει να αξιοποιηθεί από όσους σχεδιάζουν προγράμματα επιμόρφωσης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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1 . Ε ι σ α γ ω γ ι κ έ ς  ο δ η γ ί ε ς  
 

1.1 Οδηγίες πριν την παρακολούθηση 
Στη σελίδα αυτή συνοπτικά αναφέρονται: 

 Η περιγραφή του μαθήματος 

 Ο εκτιμώμενος χρόνος ενασχόλησης, η παράδοση των εργασιών και τα στάδια 

ολοκλήρωσης του σεμιναρίου 

 Ο τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων 

 Οι αρχές για τις συζητήσεων και την αξιολόγηση των φόρουμ/chat 

 Οι όροι χρήσης του υλικού του σεμιναρίου  

 Οι προαπαιτούμενες γνώσεις 

    Περιγραφή  

Σε αυτό το διαδικτυακό μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες ανάπτυξης της 
δημιουργικότητας και κάποιες επιλεγμένες τεχνικές εφαρμογής της. Ακόμη, παρουσιάζονται κάποια 
εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν ψηφιακά τις τεχνικές αυτές. Προβλέπεται πρακτική άσκηση 
πάνω σε σενάρια που απαιτούν διαφορετικά είδη δημιουργικότητας.  

Το περιεχόμενο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι εκπαιδευόμενοι: 
• Να μάθουν τι είναι η δημιουργικότητα και ποιο είναι το νόημα της «δημιουργικής τάξης» (creative 
classroom). 
• Να συνειδητοποιήσουν ποιες είναι οι εσφαλμένες αντιλήψεις για την εφαρμογή της 
δημιουργικότητας στην καθημερινή ζωή. 
• Να μάθουν κάποιες από τις τεχνικές ανάπτυξης της δημιουργικότητας και να μπορούν να 
αξιολογήσουν τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα τους. 
• Να ασκηθούν, πρακτικά, στις τεχνικές ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης, ώστε να 
ενσωματώσουν αποτελεσματικά αυτές τις τεχνικές στη διδασκαλία τους. 

 

Χρόνος ενασχόλησης, παράδοση εργασιών και ολοκλήρωση του σεμιναρίου 

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 14 ημέρες και ο εκτιμώμενος χρόνος ενασχόλησης με το μάθημα 
είναι 14 -20 ώρες, ανάλογα με την εξοικείωση των επιμορφούμενων στους Η/Υ. Στο μάθημα 
μπορείτε να μπαίνετε όποτε εσείς έχετε χρόνο, εφόσον πρόκειται για ασύγχρονη εκπαίδευση. 

Το σεμινάριο χωρίζεται σε 5 μέρη:  

http://e-learning.sch.gr/mod/mod/glossary/showentry.php?courseid=347&concept=Chat
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Στην 1η ενότητα (Εισαγωγική, 2-3 Ιουνίου) θα πρέπει να εξοικειωθείτε με το περιβάλλον εργασίας, 
να γνωριστείτε με τους άλλους επιμορφούμενους και τους εκπαιδευτές και να ενημερωθείτε για το 
μάθημα. Η ενότητα αυτή είναι πολύ σημαντική και καλό είναι, όσοι από εσάς έχουν εμπειρία στην 
πλατφόρμα και στη διαδικτυακή εκπαίδευση, να βοηθήσουν τους άλλους εκπαιδευόμενους, στις 
τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 

2η Ενότητα (4-5 Ιουνίου: Η δημιουργικότητα στη σχολική τάξη). Σε αυτή την ενότητα θα πρέπει να 
μελετήσετε το πληροφοριακό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει κάποια βασικά στοιχεία της 
δημιουργικότητας και κάποιες επιλεγμένες τεχνικές). 

3η Ενότητα (6-8 Ιουνίου: 1η δραστηριότητα –επίλυση προβλήματος). Σε αυτή την ενότητα ξεκινάει η 
εργασία σε ομάδες. Θα σας δοθεί ένα σενάριο και οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εργασία σας.  

4η Ενότητα (9-11 Ιουνίου: 2η δραστηριότητα –δημιουργική γραφή). Όπως και στην προηγούμενη 
ενότητα θα σας δοθεί ένα σενάριο και κάποιες προτάσεις για να εργαστείτε στις ομάδες.  

5η ενότητα (12-14 Ιουνίου: 3η δραστηριότητα – κατασκευή). Με τη δραστηριότητα αυτή 
ολοκληρώνετε τις ομαδικές εργασίες. Θα εργαστείτε ακριβώς όπως και στις προηγούμενες δύο 
ενότητες.  

15 Ιουνίου: Αξιολόγηση- αναστοχασμός. 

Αν και δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί για την ολοκλήρωση των εργασιών-ασκήσεων, καλό θα 
ήταν να παραδίδονται σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Κάποιοι από εσάς θα 
προτιμήσουν να επεξεργαστούν το υλικό και τις ασκήσεις καθημερινά, ενώ άλλοι θα το κάνουν 
ανάλογα με τις καθημερινές τους δραστηριότητες ή τις μαθησιακές τους συνήθειες. Ωστόσο, σας 
προτρέπουμε να αφιερώνετε κάθε μέρα χρόνο, γιατί η ύλη που θα συσσωρευτεί θα είναι αρκετά 
μεγάλη και δεν θα μπορέσετε να την επεξεργαστείτε, αν αφήσετε να κάνετε όλες τις δραστηριότητες 
την τελευταία μέρα του μαθήματος. Επίσης, περιλαμβάνονται ηλεκτρονικές συζητήσεις (Forum) και 
εργαστήρια (Workshops), που προβλέπουν την έγκαιρη συμμετοχή όλων, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί με επιτυχία κάθε στάδιο και να συνεχιστεί το μάθημα με παρόμοιο ρυθμό από όλους. 
Ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών είναι η 15η Ιουνίου. Μετά από αυτή την ημερομηνία, οι 
εργασίες σας θα γίνουν δεκτές μόνο για άλλες 5 ημέρες, προκειμένου να εκδοθούν συνολικά τα 
αποτελέσματα και να αποσταλούν οι βεβαιώσεις σας. Το μάθημα θα μείνει στον διακομιστή στη 
διάθεσή σας, τουλάχιστον για 1 μήνα, σε περίπτωση που θέλετε να το επισκεφτείτε ξανά.  

        Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων 

Το μάθημα περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων: συζητήσεις σε φόρουμ, εργαστήρια 
(workshops), ομαδικές εργασίες κ.ά. Η βαθμολογία γίνεται σε κλίμακα μέχρι το 100 και κάθε 
δραστηριότητα έχει τη δική της βαρύτητα. Για τον τρόπο με τον οποίο βαθμολογείται η κάθε μία από 
αυτές, θα ενημερώνεστε σε κάθε δραστηριότητα που σας δίνουμε. Βεβαίωση θα λάβουν, όλοι όσοι 
έχουν ξεπεράσει το 70/100.  

       Επικοινωνία εκπαιδευτή-εκπαιδευομένου 
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Σε κάθε ενότητα θα λαμβάνετε email για τις δραστηριότητες που θα γίνουν, καθώς και ειδοποιήσεις 
για σημαντικές ανακοινώσεις του σεμιναρίου. Καλό θα ήταν λοιπόν να ελέγχετε την αλληλογραφία 
σας μια φορά την ημέρα. Επίσης, στο φόρουμ "Τα νέα του μαθήματος" οι εκπαιδευτές σας αναρτούν 
σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα. Να το επισκέπτεστε τακτικά, για να 
παρακολουθείτε σημαντικές ανακοινώσεις για τη διεξαγωγή του μαθήματος. Στα μηνύματά σας θα 
σας απαντούν οι εκπαιδευτές μέσα σε 24 ώρες.  

Επίσης, οι εκπαιδευτές σας θα είναι διαθέσιμοι συγκεκριμένες μέρες και ώρες στο Skype, για μια 
σύγχρονη επικοινωνία, αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα. Αν δεν έχετε εγκαταστήσει το Skype, 
μέσα στο μάθημα θα βρείτε τον οδηγό εγκατάστασής του. 

     Αρχές για τις συζητήσεων και την αξιολόγηση των φόρουμ/chat 

Τα φόρουμ έχουν ημερομηνίες που θα πρέπει να τηρούνται από όλους τους συμμετέχοντες. Μέσα 
σε αυτά τα χρονικά όρια εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι συζητούν και δημοσιεύουν τις απόψεις 
τους. Μόλις ολοκληρωθεί χρονικά κάθε δραστηριότητα, ο εκπαιδευτής αξιολογεί τη συμμετοχή των 
εκπαιδευομένων και βαθμολογεί τις επιδόσεις τους. Το φόρουμ δεν “κλειδώνει”, η συζήτηση μπορεί 
να συνεχιστεί, εάν υπάρχει ενδιαφέρον. Σε κάποιες συζητήσεις ο εκπαιδευτής θα συμμετέχει ενεργά, 
σε άλλες θα αναμένει τη συμβολή όλων και μετά την ημερομηνία λήξης, θα απαντήσει τη συζήτηση, 
με τη μορφή “Ανακοίνωσης”, στον χώρο “Τα νέα του μαθήματος”. Η βαθμολογία των 
εκπαιδευομένων εξαρτάται από τον αριθμό των απαντήσεων που ζητά η άσκηση και από την 
ποιότητα των απαντήσεων. Αναμένεται από τους εκπαιδευόμενους να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον 
τους στο θέμα του κάθε φόρουμ. Οι δημοσιεύσεις εκτός θέματος δεν επιτρέπονται, παρά μόνο στο 
φόρουμ “Εκτός θέματος- Coffee corner”. Η συμμετοχή σας στα φόρουμ θα πρέπει να είναι ποιοτική. 
Απαντήσεις στο πνεύμα "συμφωνώ", "έχεις δίκιο", "καλή ιδέα" δεν λαμβάνονται υπόψη στην 
αξιολόγηση. Η συμβολή κάθε εκπαιδευόμενου θα πρέπει να είναι εποικοδομητική και να προάγει 
τον διάλογο. Η συμμετοχή στις συζητήσεις είναι μέρος των δραστηριοτήτων που πρέπει να 
αναπτυχθούν από την πλευρά των επιμορφούμενων και καταλαμβάνει το 50% της συνολικής 
βαθμολογίας. 

Προσοχή! δεν επιτρέπονται σχόλια που μπορεί να θίξουν την προσωπικότητα των εκπαιδευτών ή 
των άλλων επιμορφούμενων. Δεν επιτρέπονται σχόλια ρατσιστικού περιεχομένου ή σχόλια που 
θίγουν τις προσωπικές πεποιθήσεις των άλλων επιμορφούμενων. 

   Τα ο υλικό του σεμιναρίου 

Το υλικό του σεμιναρίου αποτελείται από αρχεία βίντεο, παρουσιάσεις σε Flash και σε Powerpoint, 
κείμενα σε ιστοσελίδες και σε pdf, αποσπάσματα από ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, συνεντεύξεις, 
αρχεία κειμένων, αναρτήσεις σε blogs κ.ά. Τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού ανήκουν στους 
δημιουργούς τους, ενώ η ύπαρξή τους στο σεμινάριο και η χρήση από τον εκπαιδευτή και τους 
εκπαιδευόμενους καθορίζεται από τις εκάστοτε άδειες χρήσης. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις 

http://e-learning.sch.gr/mod/mod/glossary/showentry.php?courseid=347&concept=Chat
http://e-learning.sch.gr/mod/mod/glossary/showentry.php?courseid=347&concept=PDF
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Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις στον τομέα των ΝΤ προκειμένου να παρακολουθήσετε με 
επιτυχία το μάθημα, ωστόσο οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει διαθέτουν στοιχειώδης γνώσεις Η/Υ και 
αγγλικών για να μπορούν να: 
• Περιηγούνται στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo, Lycos 
κ.ά.).  
• Στέλνουν και να λαμβάνουν email.  
• Γράφουν κείμενα με προγράμματα επεξεργασία κείμένου (Open Office Writer, MS Office Word, 
Wordperfect κ.ά.).  

 

Εκτός από τις οδηγίες πριν την παρακολούθηση, στο εισαγωγικό αυτό μέρος έχει αναρτηθεί 

το ενημερωτικό φυλλάδιο του μαθήματος (http://dkee.att.sch.gr/brochure_creativity.pdf ) 

 

http://dkee.att.sch.gr/brochure_creativity.pdf
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1.2 Ώρες επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές 
 

Στη σελίδα αυτή συνοπτικά αναφέρονται: 

 Οι εκπαιδευτές για κάθε ομάδα 

 Ο χρόνος που διαθέτουν για σύγχρονη επικοινωνία 

 Το όνομα που έχουν στο skype για επικοινωνία 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ιωάννα Κομνηνού  
 

 
(ομάδα: "Χειμώνας") 
Skype id: ioanna_ komninou 
 

Τρίτη 12/06/2012 
Πέμπτη 14/06/2012  

9.00 μμ - 10.00 μμ 
9.00 μμ - 10.00 μμ 

Ξανθή Χουλιάρα  
 

 

Κάθε μέρα 7.00 μμ - 9.00μμ 
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(ομάδα: "Άνοιξη") 
skype id : xanthie.chouliara  
 

Μαίρη Φρέντζου  
 

 
(ομάδα: "Καλοκαίρι") 
Skype id: guapa2811 
 

Τρίτη 5/06/2012 
 
Δευτέρα 11/06/2012 

7.00 μμ - 8.00 μμ 
 
7.00 μμ - 8.00 μμ 

Κωνσταντίνος Αντωνίου  

 

(ομάδα: "Φθινόπωρο") 
skype id: dracan_lin 

 

Τετάρτη 

Παρασκευή 

 
 
 
 
8.30 μμ - 9.30 μμ 

 

 

1.3 Οδηγός εγκατάστασης του skype 
 

Στη σελίδα αυτή συνοπτικά αναφέρονται τα βήματα εγκατάστασης και χρήσης του skype. 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του συγκεκριμένου οδηγού (tutorial) 

ήταν το articulate engage. 
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62 
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1.4 Κανόνες καλής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο 
 

Το αρχείο αυτό περιέχει τους βασικούς κανόνες καλής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο σε 

μορφή παρουσίασης (ppt). 
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1.5 Δήλωση πνευματικής ιδιοκτησίας 
 

Δηλώνονται τα πνευματικά δικαιώματα και το προσωπικό απόρρητο. 

Πνευματική ιδιοκτησία 

 

Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του κύκλου μαθημάτων ανήκουν στους δημιουργούς του. Οι 
άδειες χρήσης του εκάστοτε υλικού που χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική διδαδικασία 
καθορίζονται αποκλειστικά από τον εκάστοτε δημιουργό. Η αντιγραφή, διανομή, δημιουργία 
παραγώγων του υλικού επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον δημιουργό του σεμιναρίου. 

 Προσωπικό απόρρητο  

Το ΔΚΕΕ και το ΠΣΔ προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα όσων συμμετέχουν στο ασύγχρονο 
διαδικτυακό μάθημα. Εκτός από όσους είναι εγγεγραμμένοι και παρακολουθούν το μάθημα, κανείς 
άλλος δεν έχει πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία, σε δημοσιεύσεις σε forum και σε ατομικές ή 
ομαδικές εργασίες. 

http://e-learning.sch.gr/mod/resource/view.php?id=10685
http://e-learning.sch.gr/mod/resource/view.php?id=10685
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Το υλικό που αναρτάται στην πλατφόρμα της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης υπόκειται σε πνευματικά 
δικαιώματα με διαφορετική άδεια χρήσης και ανάλογα με τον δημιουργό του. Οι συζητήσεις σε 
forum, chat και email δεν θεωρούνται εκπαιδευτικό υλικό και δεν υπόκεινται στις αρχές 
πνευματικών δικαιωμάτων. 
 
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα χρησιμοποιηθεί υλικό και λογισμικό, το οποίο έχει ελεγχθεί 
από τους εκπαιδευτές και από τους δημιουργούς. Ωστόσο την ευθύνη για την ασφάλεια των Η/Υ 
τους φέρουν αποκλειστικά οι συμμετέχοντες. Το ΔΚΕΕ και το ΠΣΔ δεν ευθύνεται για την ασφάλεια 
των υπολογιστών των συμμετεχόντων.  

 

 

2 . Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό  υ λ ι κ ό  
 

2.1 Υλικό Μελέτης 
 

Το υλικό αυτό έχει δημιουργηθεί με το exe και αποτελεί το υλικό που θα χρησιμοποιήσουν 

οι επιμορφούμενοι για την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών τους. 

Η Οθόνη που βλέπουν οι αναγνώστες με τα περιεχόμενα στην  αριστερή μπάρα: 

 

Το υλικό σε μορφή ρέοντος κειμένου 

Εισαγωγή 

"Το εκπαιδευτικό μας σύστημα επικεντρώνεται στο 'τι είναι'.  

Αλλά δεν είναι καθόλου επαρκές στο να σχεδιάσει το 'τι θα μπορούσε να είναι' " .  
from Tom Peter’s book Re-imagine  

http://e-learning.sch.gr/mod/mod/glossary/showentry.php?courseid=381&concept=Chat
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Έχετε ποτέ νιώσει ότι εσείς και οι μαθητές σας 
σκέφτεστε πολύ περιορισμένα ή αλλιώς"μέσα σε ένα 
κουτί" (inside the box); 

  

Αν η απάντηση είναι "Ναι", τότε ήρθε η ώρα να μετατρέψετε την τάξη σας σε έναν χώρο κατάλληλο για 
αλληλεπίδραση, δημιουργικότητα, εξερεύνηση και αναστοχασμό. Είναι ώρα να δείτε τον εαυτό σας σαν 
πρωτοπόρους στην εκπαιδευτική καινοτομία, τα σχολεία σας ως τους πιο θερμούς υποστηρικτές σας 
και τους μαθητές σας σαν το μεγαλύτερό σας κίνητρο. Ήρθε η ώρα να ταρακουνήσετε τους μαθητές σας, 

δημιουργώντας για αυτούς ένα περιβάλλον που να τους 
εμπνέει. Είναι ώρα για τη δημιουργική τάξη...  
Το να διδάξουμε τη δημιουργικότητα δεν είναι κάτι εύκολο, 
αν και πολλοί θα έλεγαν ότι πρόκειται για κάτι εξαιρετικά 
ευχάριστο και κάτι που μας κάνει να αλλάξουμε τον τρόπο 
που σκεφτόμαστε. Είναι, εξίσου, γεγονός ότι χρειαζόμαστε 
πολύ χρόνο για να σχεδιάσουμε το μάθημά μας με αυτόν τον 
τρόπο, ώστε οι μαθητές μας να έχουν πολλές ιδέες, τις 
οποίες στη συνέχεια θα πρέπει και να αξιολογήσουν. Αλλά 
σίγουρα δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ένα εκπαιδευτικό 
σύστημα πληροί τα κριτήρια που ισχύουν στην παγκόσμια 
εκπαιδευτική κοινότητα, χωρίς να αξιολογεί θετικά τη 
δημιουργικότητα και να την εντάσσει στην καθημερινή 

διδασκαλία και μάθηση.  

Στις μέρες μας ακούμε συχνά για τη δημιουργική τάξη και αυτόματα μας έρχονται στον νου μας κάποιες 
ερωτήσεις:  

 Είναι σημαντικό για το μέλλον το (οποίο) όφελος προκύπτει από την προώθηση της 
δημιουργικότητας στη σχολική τάξη;  

 Ποια είναι η θέση της δημιουργικότητας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα;  

 Πρέπει να διδάσκουμε δημιουργικά ή πρέπει να διδάσκουμε τη δημιουργικότητα; 

Κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μαζί απαντήσεις σε αυτά τα 
ερωτήματα και σε όποια άλλα σας απασχολούν.  

Το περιεχόμενο αυτού του WBT  

Το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος διακρίνεται σε 3 ενότητες:  

1. Τι είναι η δημιουργικότητα;  

2. Ενθαρρύνοντας τη δημιουργική ομαδική εργασία  

3. Τεχνικές δημιουργικότητας 

- Ιδεοθύελλα (Brainstorming)  
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-Αντίστροφη ιδεοθύελλα (Reverse brainstorming)  

-Δημιουργία ιστοριών (Storyboarding)  

-Brainwriting  

- Scamper  

- Τυχαίες λέξεις (Random words)  

- Τα 6 καπέλα της σκέψης (Six thinking hats)  

- Δελφοί (Delphi)  

   

Τι είναι η δημιουργικότητα; 

Τελικά, τι είναι η δημιουργικότητα; 

   

Είναι πολύ δύσκολο να ορίσουμε τι είναι η 
δημιουργικότητα, γιατί υπάρχει ένα εύρος από δυνατές 
απαντήσεις και ένα πλήθος από ορισμούς. Στη 
wikipedia διαβάζουμε τον ακόλουθο ορισμό:  

"Η δημιουργικότητα αναφέρεται στο φαινόμενο κατά 
το οποίο ένα άτομο δημιουργεί κάτι νέο (ένα προϊόν, 
μια λύση, ένα καλλιτέχνημα, μια ιστορία, ένα αστείο 
κ.λπ.), το οποίο έχει μια αξία. Αυτό που μετράει ως 
"νέο" μπορεί να αναφέρεται σε μια ατομική 
δημιουργία, ή στην κοινωνία, ή στο πλαίσιο στο οποίο η 
καινοτομία λαμβάνει χώρα. Με την ίδια ποικιλία 
παραμέτρων μπορούμε να ορίσουμε και την έννοια της 
"αξίας" αυτού του "νέου".  

   
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το νόημα της δημιουργικότητας, διαβάστε τη σελίδα που 
ακολουθεί...  

Είναι, όμως, γεγονός ότι υπάρχει μια ασάφεια ως προς τον ακριβή εννοιολογικό προσδιορισμό της 
"δημιουργικότητας" κάτι που συχνά καταλήγει στο να θεωρούμε τη δημιουργικότητα ως κάτι τετριμμένο 
ή αόριστο.  
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  Ο Δρ Παναγιώτης Καμπύλης επισημαίνει ότι οι περισσότεροι ορισμοί έχουν ως κοινό τόπο κάποια κοινά 
χαρακτηριστικά με τους οποία κατανοούμε τη δημιουργικότητα:  

 
1. Η δημιουργικότητα είναι μια δεξιότητα "κλειδί" για τα άτομα. 
2. Η δημιουργικότητα προϋποθέτει μια σκόπιμη δραστηριότητα  
3. Η δημιουργικότητα εντοπίζεται σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον/πλαίσιο  
4. η δημιουργικότητα καταλήγει στη δημιουργία προϊόντων (απτών ή αφηρημένων)  
5. Τα προϊόντα της δημιουργικότητας πρέπει να είναι καινοτόμα (πρωτότυπα, μη συμβατικά) και 
κατάλληλα (χρήσιμα, με αξία) σε κάποιο βαθμό και τουλάχιστον για τα δημιουργικά άτομα.  
 
Και ορίζει τη δημιουργικότητα ως “. . . την ενέργεια (πνευματική ή σωματική), η οποία συμβαίνει σε έναν 
συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον και οδηγεί σε απτά ή (και) μη απτά 
αποτελέσματα, τα οποία είναι πρωτότυπα, χρήσιμα, σύμφωνα με την ηθική και επιθυμητά, τουλάχιστον 
για τους δημιουργούς”. 

Προαιρετική μελέτη  

Ο Δρ. Παναγιώτης Καμπύλης για να προσδιορίσει το νόημα της δημιουργικότητας έχει εξετάσει 42 
ορισμούς και 120 έμμεσες αναφορές, προσπαθώντας να αναλύσει και να κατανοήσει πώς ορίζεται η 
δημιουργικότητα. Έχει ταξινομήσει κάποιες σημαντικές έρευνες για τον προσδιορισμό της 
δημιουργικότητας και εμείς σας προτρέπουμε να τις διαβάσετε (Αγγλικά).  
 
 
 

Ενθαρρύνοντας την ομαδική δημιουργικότητα 

“Τα πιο σημαντικά επιτεύγματα του πολιτισμού έχουν προέλθει από μια δημιουργική διαδικασία, αλλά η 
ειρωνεία είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν διδαχθεί ποτέ πώς να είναι δημιουργικοί.” 

Source: Robert Fritz, The Path of Least Resistance, 1994  

Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε την ομαδική δημιουργικότητα και την καινοτομία;  
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Το να ενθαρρύνετε τη δημιουργικότητα στις ομαδικές εργασίες των μαθητών σας είναι κάτι που αξίζει 
πάντα τον κόπο. Η αναζήτηση νέων, δημιουργικών ιδεών για την επίτευξη των στόχων της ομάδας, μπορεί 
να κάνει το μάθημα ή το project σας πιο διασκεδαστικό, παραγωγικό και να συμβάλει αποτελεσματικά 
στην καλύτερη ατμόσφαιρα στην τάξη. Με κάποια προετοιμασία από μέρους σας, οι μαθητές θα νιώσουν 
πιο άνετα μοιραζόμενοι τις ιδέες τους και σε ελάχιστο χρόνο θα δείτε το μάθημά σας να βελτιώνεται πέρα 
από τις προσδοκίες σας. Αν μάλιστα χρησιμοποιήστε τις Τεχνολογίες και τις δυνατότητες που προσφέρει 
το Διαδίκτυο, θα διαπιστώσετε ότι η δημιουργικότητα των μαθητών σας "απογειώνεται" και εκφράζεται 
με τόσους πολλούς και πρωτότυπους τρόπους, που ούτε καν θα φανταζόσασταν πριν από κάποια χρόνια.  

Θα πρέπει, όμως, πάντα να θυμάστε ότι η δημιουργικότητα απαιτεί 4 πράγματα:  

1. Χρόνο, και μάλιστα αρκετό, ώστε να ερευνήσουν και να δημιουργήσουν το καλύτερο δυνατό.  

2. Ένα περιβάλλον τάξης που θα τους κάνει να νιώθουν ευχάριστα και θα τους εμπνέει να εργαστούν.  

3. Ένα μεγάλο απόθεμα από ενδιαφέρον και χρήσιμο υλικό και πηγές.  

4. Ένα κλίμα τάξης, όπου οι μαθητές δεν θα νιώθουν άσχημα όταν κάνουν λάθη και δεν θα αποτρέπονται 
από το να ρισκάρουν σκεφτόμενοι ή ενεργώντας με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν που συναντάμε 
στις παραδοσιακές τάξεις.  

κάποιοι μαθητές έχουν το χάρισμα να εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους με μεγάλη άνεση και νιώθουν 
μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους, έτσι ώστε δεν νιώθουν καμία συστολή στο να εκφράζονται 
ελεύθερα και να καταθέτουν απόψεις και ιδέες. Κάποιοι άλλοι, όμως, έχουν ανάγκη από κάποια βοήθεια 
για να αναδείξουν τις δημιουργικές τους δεξιότητες. 'Ετσι, εξαρτάται από το τι θα κάνετε εσείς για τη 
δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου όλοι θα μπορούν να ασκήσουν τις δημιουργικές τους δεξιότητες.     

Διαβάστε, στη συνέχεια, για κάποιους τρόπους που μπορούν να διευκολύνουν τη δημιουργικότητα στην 
τάξη σας...  

Τεχνικές για να ενθαρρύνετε τη δημιουργικότητα  

1. Να διατηρείτε τακτικές συναντήσεις για ιδεοθύελλα (brainstorming). Το brainstorming είναι ο 
καλύτερος τρόπος για να έχετε στη διάθεσή σας πολλές και νέες ιδέες.  

2. Να ακούτε προσεκτικά τις νέες ιδέες. Βεβαιωθείτε ότι είστε "ανοιχτοί" σε νέες ιδέες και αποφεύγετε 
την κριτική στη φάση που γεννιούνται οι ιδέες. Αν οι μαθητές σας νιώθουν ότι τους ενθαρρύνεται και ότι 
είναι αποδεκτοί, είναι πολύ πιθανόν να τους δείτε να γίνονται σιγά- σιγά όλο και πιο δημιουργικοί.  
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3. Ενισχύστε τις σχέσεις. η δημιουργικότητα λειτουργεί καλύτερα όπου υπάρχει ένα συνεργατικό 
περιβάλλον στο οποίο υπάρχει ένας αμοιβαίος σεβασμός και εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της ομάδας.  

4. Ξεκαθαρίστε ποιο περιμένετε να είναι το τελικό 
αποτέλεσμα και καταγράψτε όλες τις ιδέες που σας δίνουν οι 
μαθητές σας. Αν και δεν φαίνεται σημαντικό, εντούτοις έχει 
ανεκτίμητη αξία στην ψυχολογία των μαθητών να βλέπουν 
τον εκπαιδευτικό να καταγράφει τις ιδέες τους. Νιώθουν ότι 
αυτό που σκέφτηκαν έχει ιδιαίτερη αξία.  

  

5. Να ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να ρισκάρουν. Είναι σημαντικό οι μαθητές σας να διακινδυνεύουν 
καταθέτοντας όσο το δυνατόν πιο πρωτότυπες ιδέες, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να μαθαίνουν και από 
τα τυχόν λάθη τους.  

 6. Χρησιμοποιήστε όλες τις αισθήσεις: όραση, ακοή, γεύση, αφή, οσμή.  

7. Διασκεδάστε. Να ενθαρρύνετε το γέλιο και το παιχνίδι, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να 
εξασφαλίσετε ότι αυτό μένει στα όρια του σεβασμού των σχέσεων που αναπτύσσονται.  

8. Εμπιστευτείτε τους μαθητές σας. Σαν εκπαιδευτικοί πρέπει να περιμένετε το καλύτερο από τους 
μαθητές σας, διατηρώντας τις προσδοκίες σας υψηλές και ρεαλιστικές ταυτόχρονα. Όλοι οι μαθητές έχουν 
τη δυνατότητα να είναι δημιουργοί και να απολαμβάνουν τη χαρά της συμμετοχής σε ένα τελικό 
αποτέλεσμα, αλλά θα πρέπει να έχουν ήδη διαμορφώσει μια ισχυρή βάση πάνω στην οποία θα 

αναπτυχθεί η δημιουργικότητά τους.  

   

9. Να έχετε υπομονή. Θυμηθείτε ότι όλοι μας στην αρχή 
καταθέτουμε "ασφαλείς" ιδέες και μόνο όταν διαπιστώσουμε ότι το 
περιβάλλον είναι δεκτικό αρχίζουμε και ρισκάρουμε με πιο 
πρωτότυπες σκέψεις.  

   

10. Να ενθαρρύνετε την αναζήτηση πληροφοριών. Μια τυπική 
απάντηση στους μαθητές σας, όταν αναζητούν λύση ή κάποια ιδέα σε ένα πρόβλημα ή κατάσταση, 
είναι "Γιατί δεν κοιτάς σε μια εγκυκλοπαίδεια;" Ενεργός μάθηση, σημαίνει ότι οι μαθητές θα πρέπει να 
αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης πληροφοριών.  
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Το πιο σημαντικό ?  
Να είστε εσείς οι ίδιοι δημιουργικοί, ώστε να αποτελείτε πρότυπο για τους μαθητές σας. Δεν υπάρχει πιο 
αποτελεσματικό μέσο για να καλλιεργήσετε τη δημιουργικότητα των μαθητών σας, από το να παρέχετε το 
πρότυπο για αυτούς. Μοιραστείτε μαζί τους τις σκέψεις σας και ενθαρρύνετέ τους να κάνουν το ίδιο. Ο 
καθένας έχει μέσα του μια σπίθα δημιουργικότητας, αλλά πολλοί παράγοντες την εμποδίζουν να 
εκδηλωθεί. Είναι μέρος του ρόλου σας να δείτε αυτή τη σπίθα στους μαθητές σας και να τους βοηθήσετε 
να την καλλιεργήσουν με επιτυχία. Εστιάστε την προσοχή σας στο να δημιουργήσετε ένα ενισχυτικό 
περιβάλλον, σπάζοντας τη ρουτίνα του σχολείου, για να ανθίσει η δημιουργικότητα στην τάξη σας.  

 

Ποια εμπόδια πιθανόν να συναντήσετε και πώς θα τα αντιμετωπίσετε  

 Την πεποίθηση ότι η δημιουργικότητα αφορά μόνο κάποιους και όχι όλους τους ανθρώπους 

 Τον φόβο της αποτυχίας 

 Ιδέες χωρίς καμία πρακτική εφαρμογή  

 
Μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτά τα εμπόδια με το: 

 να μάθετε να ακούτε 

 να ενθαρρύνετε 

 να ανταμείβετε την πρωτότυπη σκέψη 

 να καταγράφετε ιδέες 

 να μην κρίνετε πολύ νωρίς τις ιδέες που κατατίθενται ούτε να τις αναλύετε υπερβολικά  

   
Μην ξεχνάτε ότι είναι πολύ σημαντικό να βάζετε σε πράξη τις ιδέες που 
έχουν καταθέσει οι μαθητές σας.   
   
Τίποτα δεν "σκοτώνει" τη δημιουργικότητα περισσότερο από τον φόβο της 
απόρριψης. Σκεφτείτε τους μαθητές σας να έχουν δουλέψει σκληρά για να 
σας προτείνουν κάποιες πρωτότυπες ιδέες και να σας βλέπουν να τις 
απορρίπτετε. Να είστε σίγουροι ότι θα διστάσουν πολύ να ξανασκεφτούν 
δημιουργικά στο μέλλον.    
   
 
 

Προαιρετική μελέτη  

Οι εκπαιδευτικοί παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών, 
είτε με έναν θετικό είτε με έναν αρνητικό τρόπο. Ειδικά ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση είναι καθοριστικός, γιατί οι δάσκαλοι λειτουργούν ως πρότυπο και μέντορες για τους μικρούς 
μαθητές. Επίσης, διαθέτουν σημαντικό χρόνο καθημερινά στην ίδια τάξη, κάτι που τους φέρνει πιο κοντά 
στους μαθητές τους. Διαβάστε περισσότερα για τον ρόλο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
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για την ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών.  
 
 
 

Γιατί είναι τόσο σημαντική η δημιουργικότητα; 

Δημιουργική τάξη  

 

Η δημιουργικότητα είναι ένα πολύ σημαντικός παράγοντας και την καλλιέργεια της σκέψης των παιδιών. 
Οι πιο πετυχημένες τάξεις είναι αυτές που οι μαθητές ενθαρρύνονται στο να δημιουργούν τις δικές τους 
ιδέες, με βάση την εμπειρία τους και τη θεωρητική τους κατάρτιση.  
 

Ο εκπαιδευτικός είναι ο μόνος που έχει την ευθύνη για 
την ανάπτυξη και την προώθηση της δημιουργικότητας 
και αυτό είναι μια πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
που δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε. Ο δάσκαλος 
περισσότερο από το να μαθαίνει τους μαθητές πώς να 
βρίσκουν πληροφορίες, θα πρέπει να τους μαθαίνει πώς 
να γεννούν τις δικές τους ιδέες.  
   
Γενικά όλη η εκπαίδευση θα πρέπει να μαθαίνει τους 
μαθητές πώς να σκέφτονται μόνοι τους αξιοποιώντας τις 
διαθέσιμες κάθε φορά πληροφορίες και όχι να τους 
"φορτώνει" με γνώσεις τις οποίες συχνά ούτε καν 

επεξεργάζονται.  
   
Η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας στη σχολική τάξη είναι μια ικανότητα που δεν την έχουν όλοι οι 
εκπαιδευτικοί, γιατί όλοι μας έχουμε μεγαλώσει με μια διαφορετική αντίληψη της αγωγής. Όσοι όμως 
έχουν καλλιεργήσει τη δημιουργικότητα των μαθητών τους μέσα από διάφορες δραστηριότητες, έχουν 
καταφέρει να χαραχτούν για πάντα στη μνήμη των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν προωθήσει τη 
δημιουργική σκέψη, είναι στην ουσία αυτοί που έχουν εξοπλίσει τους μαθητές τους να αντιμετωπίσουν 
πολλές από τις προκλήσεις της ενήλικης ζωής.  
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Κάποια παιδιά δεν μπορούν καθόλου να μάθουν αν 
δεν τα αφήσουμε να εκφραστούν δημιουργικά. Δεν 
μπορούν να καταλάβουν, γιατί να μαθαίνουν τη 
γλώσσα ή κάποια μαθηματική θεωρία, αν αυτά δεν 
μπορούν να τα εφαρμόσουν σε μια πραγματική 
κατάσταση, για κάποιο σκοπό ή για κάποιο 
αποτέλεσμα.  

Τα παιδιά (και όλοι οι άνθρωποι) αποκτούν κίνητρο, 
εμπνέονται ή νιώθουν μια έντονη πρόκληση να 
δημιουργήσουν κάτι που αξίζει, αν κατά κάποιο τρόπο 
αυτό έχει άμεση σχέση με αυτό που οι ίδιοι είναι.  

Η δημιουργικότητα βελτιώνει την αυτοπεποίθηση των 
μαθητών, όταν μπορούν να δουν τις δικές τους ιδέες να είναι αυτές που έλυσαν ένα πρόβλημα ή 
δημιούργησαν κατασκευή. Μέσα από το αποτέλεσμα καταλαβαίνουν τι είναι ικανοί να πετύχουν.  
Γενικά η δημιουργική σκέψη είναι πολύ σημαντική στην πραγματική ζωή. Είναι μέρος της ικανότητάς μας 
να επιβιώνουμε αναπτύσσοντας κάποιες στρατηγικές, είναι η κινητήριος δύναμη της προσωπικής μας 
ανάπτυξης και της εξέλιξης του πολιτισμού μας.  
 

Πώς μπορούμε, λοιπόν, να προωθήσουμε τη δημιουργικότητα στην τάξη μας;  

 

 Ενθαρρύνοντας τους μαθητές να έχουν τις δικές 
τους ιδέες και αποθαρρύνοντάς τους να 
δανείζονται ή να απομνημονεύουν τις ιδέες 
άλλων. Σκοπός είναι να μάθουμε τους μαθητές 
την αξία της προσωπικής τους δημιουργικής 
σκέψης, ακόμη και αν αυτή είναι ατελής.  

 

 Αντί να δείχνετε μόνο κάτι στους μαθητές, βάλτε 
τους να κάνουν μια πρακτική άσκηση σε αυτό. 
Κατά ένα περίεργο τρόπο, ένα παιδί δεν θυμάται 
ποτέ τόσο καλά τον σωστό τρόπο για να γίνει κάτι, 
αν δεν έχει κάνει λάθος της πρώτη φορά.  

 

 Αν πρέπει να λύσετε ένα πρόβλημα, καλό είναι να 
το συζητάτε με την τάξη σας, πριν προχωρήσετε να τους δείξετε τη λύση. Αυτός είναι πολύ πιο 
αποτελεσματικός τρόπος για να αποκτήσουν οι μαθητές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, από 
το να τους δείχνετε ένα παράδειγμα.  

 Αποθαρρύνετε την τυποποίηση και προκαλέστε τα παιδιά να σκέφτονται από μόνα τους.  

 Αντί να κάνετε υποδείξεις, θέστε ανοιχτές ερωτήσεις. Αφήστε ένα πνεύμα αλληλεπίδρασης να 
κατευθύνει ό,τι έχετε να κάνετε στην τάξη.  
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 Διδάξτε τους μαθητές σας να έχουν τον δικό τους τρόπο σκέψης, αντί να αντιγράφουν τις 
σκέψεις και τις ιδέες των άλλων.  

 Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που βοηθάει τον μαθητή να ανακαλύψει τη γνώση και αυτόν τον 
ρόλο πρέπει να τον κατανοήσουμε σε βάθος. Οι μαθητές μας είναι κατά κάποιο τρόπο ειδικοί 
στο να ανακαλύπτουν τους δικούς τους πρωτότυπους δρόμους και να έχουν τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα, αν τους επιβραβεύουμε. Και είναι γεγονός ότι η τάξη μας θα γίνει μια 
"δημιουργική τάξη" αν δημιουργήσουμε ένα κλίμα ελευθερίας της σκέψης και του λόγου και 
ενθαρρύνουμε με έναν καλό λόγο κάθε προσπάθεια των μαθητών μας.  

   

Τεχνικές δημιουργικότητας και καινοτομίας 

Τεχνικές δημιουργικότητας και Καινοτομίας  

 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει 8 τεχνικές δημιουργικής σκέψης, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
για να αναπτύξετε τη δημιουργική φαντασία των μαθητών σας, στο μάθημά σας ή σε οποιαδήποτε άλλη 
δραστηριότητα κάνετε με τους μαθητές σας. Για παράδειγμα, πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν αυτές 
τις τεχνικές στην ανάπτυξη των προγραμμάτων τους (projects), γιατί θεωρούν ότι υπάρχει χρόνος και 
χώρος για περισσότερη καινοτομία.  

Επιλέξαμε αυτές τις τεχνικές, γιατί αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές της δημιουργικής σκέψης και γιατί 
έχουμε δει στην πράξη πώς εφαρμόζονται στη σχολική τάξη. Τις θεωρούμε όλες εξίσου αποτελεσματικές 
και δημοφιλείς ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Το μόνο που πρέπει να κάνετε εσείς είναι να διαλέξετε 
ποια πιστεύετε ότι σας ταιριάζει σε κάθε περίπτωση και να την εφαρμόσετε. Κατά τη διάρκεια αυτού του 
μαθήματος θα κάνουμε πρακτική σε κάποιες από αυτές και θα συζητήσουμε πώς επιλέγουμε κάποια 
τεχνική έναντι κάποιας άλλης.  
Στη συνέχεια θα αναφερθούμε εν συντομία στις παρακάτω τεχνικές:  
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- Ιδεοθύελλα (Brainstorming)  

-Αντίστροφη ιδεοθύελλα (Reverse brainstorming)  

-Δημιουργία ιστοριών (Storyboarding)  

-Γραπτή ιδεοθύελλα (Brainwriting)  

- Scamper  

- Τυχαίες λέξεις (Random words)  

- Τα 6 καπέλα της σκέψης (Six thinking hats)  

- Δελφοί (Delphi)  

Ανακατεύοντας τις τεχνικές  

 

 

 

 

θυμηθείτε ότι μπορείτε να κάνετε μια μίξη τεχνικών, όταν τις εφαρμόζετε στο μάθημα ή στα 
προγράμματά σας. Η Μαίρη Φρέντζου μας περιγράφει στη συνέχεια μια τέτοια εμπειρία της από τη μίξη 
των τεχνικών "random words" και "brainstorming" στο ξεκίνημα ενός προγράμματος Comenius.  

http://users.sch.gr//rmfrentzou/The_House_of_the_answers.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιδεοθύελλα - Brainstorming 

http://users.sch.gr/rmfrentzou/The_House_of_the_answers.pdf
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Γεννώντας πολλές ριζοσπαστικές και δημιουργικές ιδέες  

 

   

Η αυθεντική εκδοχή του brainstorming (ιδεοθύελλα) αναπτύχθηκε από τον Alex 
Osborn, τη δεκαετία του 1950.  
 
Το brainstorming είναι ίσως η πιο γνωστή τεχνική δημιουργικής σκέψης, που 
βοηθάει στη δημιουργία ριζοσπαστικών και πρωτότυπων ιδεών, ως μια λιγότερο 
φορμαλιστική προσέγγιση της επίλυσης προβλήματος με την ανάδειξη της 
αποκλίνουσας σκέψης. Αυτή η τεχνική βοηθάει στη δημιουργία δημιουργικών 
λύσεων σε ένα πρόβλημα και στην ανάδειξη ενός διαφορετικού τρόπου για να 
αντιμετωπίζουμε τα πράγματα.  
 

   

Αυτή η τεχνική είναι καλή όπου απαιτείται συνεργασία. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε αυτή την τεχνική με συναδέλφους ή συνεργάτες σας, 
έτσι ώστε να έχετε στη διάθεσή σας ένα πλήθος ιδεών για να 
εφαρμόσετε. Επίσης, επειδή το brainstorming, πολλές φορές, προκαλεί 
γέλιο και μας βοηθάει να δεθούμε περισσότερο  με την ομάδα 
εργασίας στην οποία ανήκουμε. Μας βοηθάει, επίσης, να βρούμε 
λύσεις μέσα σε ένα θετικό περιβάλλον εργασίας.  
 
Αυτή η τεχνική βοηθάει όλους όσους συμμετέχουν να νιώθουν ότι 

συνεισφέρουν στην ανεύρεση λύσεων και πολλές φορές διαμορφώνει ένα ομαδικό πνεύμα που βοηθάει 
γενικότερα την ομάδα εργασίας. 
 
Χρησιμοποιώντας το brainstorming θα διαπιστώσετε ότι όσοι συμμετέχουν είναι περισσότερο 
αποφασισμένοι να θέσουν σε πράξη όσες ιδέες προτάθηκαν, γιατί νιώθουν ότι συμμετείχαν στη 
δημιουργία τους.  

   

Το brainstorming μάς παρέχει ένα μη καθοδηγούμενο περιβάλλον στο 
οποίο ο καθένας ενθαρρύνεται να συμμετέχει με σκοπό την ανάπτυξη 
μιας ποικιλίας λύσεων στα προβλήματα που απασχολούν την ομάδα. 
 
Γι’ αυτόν τον λόγο, κατά τη διάρκεια του brainstorming δεν υπάρχει 
χώρος για καμία κριτική των ιδεών που καταθέτουν τα μέλη της ομάδας. 
Οι ιδέες θα αξιολογηθούν μόνο στο τέλος. Το brainstorming σκόπιμα 
δίνει την «άδεια» στον καθένα να λειτουργήσει ως «ανόητος» ή σαν 
«παιδί».  

Πώς θα χρησιμοποιείσετε αυτή την τεχνική: 

 

 

 

 

 



77 
 

 Βρείτε ένα άνετο περιβάλλον ή δημιουργείστε ένα άνετο περιβάλλον εργασίας.  

 Ένας από την ομάδα θα πρέπει να καταγράφει τις ιδέες των άλλων, με τρόπο ώστε να είναι 
ορατές από όλους.  

 

   

 Προσδιορίστε με ακρίβεια το πρόβλημα που προσπαθείτε να λύσετε. Θυμηθείτε ότι το να 
καταλάβουν όλοι ποιο είναι το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό, γιατί εύκολα μπορούν να 
πάρουν λάθος κατεύθυνση και να ξεφύγετε από τον στόχο σας.  

 Ξεκαθαρίστε σε όλους ότι ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να δημιουργηθούν όσο το 
δυνατόν περισσότερες ιδέες.  

   

 Ενθαρρύνετε τους να γεννήσουν όσο το δυνατόν 
περισσότερες ιδέες, από τις πιο λογικές μέχρι αυτές που 
θα μπορούσαν να θεωρηθούν πλήρως ανεφάρμοστες.  

 Εξασφαλίστε ότι κανείς δεν θα κριτικάρει τις ιδέες των 
άλλων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Υπάρχει 
τρόπος να περιορίσετε μετά τις απαντήσεις, με το να 
ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να ψηφίσουν τις 
καλύτερες ή απλώς συζητώντας τες.  

 Σιγουρευτείτε ότι καμία συνεδρία τέτοιου είδους δεν θα 
διαρκέσει για πολύ. Αν πρέπει να οργανώσετε μια μακράς διάρκειας τέτοια διαδικασία, κάντε 
πολλά διαλείμματα ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να μην κουράζονται και να 
συγκεντρώνονται καλύτερα.  

   

Συμβουλές:  

 Το Brainstorming είναι ένας αρκετά χρήσιμος τρόπος για να γεννηθούν ιδέες ή λύσεις σε ένα 
πρόβλημα, αρκεί να το διαχειρισθείτε σωστά.  

 Αφήστε αυτούς που συμμετέχουν να το διασκεδάσουν! Να ενισχύσετε τον ενθουσιασμό τους και 
τη μη κριτική στάση μεταξύ τους.  
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 Όταν διαπιστώνεται κάποιο κενό σκέψης, κάντε ένα διάλλειμα και ξεκινήστε ξανά μετά από 
λίγο.  

 
 
 

 

Tα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της τεχνικής είναι:  

Γρήγορο     
X  

 
Χρονοβόρο  

   

Λογικό     
X  

 
Ψυχολογικό  

   

Ατομικό      
X  Ομαδικό  

   

 

Αντίστροφη ιδεοθύελλα - Reverse brainstorming 

Ένα διαφορετικό brainstorming... ..  

   

 

   

Το reverse brainstorming συνδυάζει το brainstorming και τεχνικές ανατροπής μιας υπόθεσης, στις 
περιπτώσεις που θέλουμε μια πιο εκτεταμένη χρήση του brainstorming για τη δημιουργία περισσότερων 
δημιουργικών ιδεών. Χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνική όταν το brainstorming δεν μας δίνει τόσες ιδέες 
όσες μας χρειάζονται και αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στο να λύσουμε ένα πρόβλημα. Το reverse 
brainstorming ακολουθεί τη διαδικασία του brainstorming και είναι μια καλή τεχνική δημιουργικής 
σκέψης γιατί συνδυάζει πρωτότυπες ιδέες και χιούμορ. Μπορούμε να αξιολογήσουμε την 
αποτελεσματικότητα αυτής της τεχνικής από τη συμμετοχή και την ανεύρεση λύσεων στο πρόβλημα που 
μας απασχολεί.  
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Για να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνική, απλώς αντιστρέφουμε τις 
ερωτήσεις. Για παράδειγμα, δεν ρωτάμε «πώς μπορούμε να λύσουμε το 
κυκλοφοριακό πρόβλημα», αλλά «πώς μπορούμε να αυξήσουμε την 
κυκλοφορία στους πολυσύχναστους δρόμους;»  

   

   

  Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτή την τεχνική...  

 Προσδιορίστε με ακρίβεια το πρόβλημα. 

 Αντιστρέψτε το πρόβλημα ρωτώντας: «πώς είναι 
δυνατόν να προκαλέσω ή να κάνω χειρότερο το υπάρχον 
πρόβλημα;»  

 Εφαρμόστε το brainstorming στο αντιστραμμένο 
πρόβλημα και βρείτε «αντίθετες» λύσεις.  

 Στη συνέχεια κάντε αντιστροφή και εξετάστε τις 
λύσεις στο πρόβλημα που σας απασχολεί.  

 Αξιολογείστε τις λύσεις στις οποίες καταλήξατε.  

 

  Tα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της τεχνικής είναι:  

   

Γρήγορο  
  

X  
  

Χρονοβόρο  

   

    Λογικό 
 

X  
   

Ψυχολογικό  

   

Ατομικό     
X  

 
Ομαδικό  

   

Brainwriting 

Κερδίστε περισσότερα από τις ιδέες που κατατίθενται  
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Οι συνεδριάσεις για brainstorming χρησιμοποιούνται 
για τη δημιουργία ιδεών και είναι γεγονός ότι, στο 
τέλος καταλήγουν με αρκετές λύσεις σε προβλήματα. 
Όμως, αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι κάποιοι 
που έχουν πάντα ιδέες και ισχυρή προσωπικότητα να 
επηρεάζουν τους άλλους, οι οποίοι δεν ασχολούνται 
με το να έχουν τις δικές τους ιδέες, αλλά απλώς 
ακολουθούν τους πρώτους. Κάποιοι άλλοι έχουν 
χαμηλό προφίλ και διστάζουν να πάρουν τον λόγο ή 
απλώς φοβούνται ότι οι άλλοι θα απορρίψουν τις 
ιδέες τους...  

Είναι εξίσου πιθανό, κάποιοι με ισχυρή 
προσωπικότητα να υπερασπίζονται με σθένος τις 

ιδέες τους και να μην ακούν τις ιδέες των άλλων. Έτσι, συχνά υπάρχουν άτομα σε μια ομάδα που 
περισσότερο απασχολούνται με το πώς θα υποστηρίξουν τις ιδέες τους και λιγότερο με το πώς θα έχουν 
περισσότερες. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένα κλίμα ανταγωνισμού που δεν καταλήγει πάντα στην 
καλύτερη λύση, αλλά σε αυτή που υποστηρίχθηκε με το μεγαλύτερο σθένος.  

Αν αντιμετωπίζετε τέτοια προβλήματα στην τάξη σας, πώς μπορείτε 
να τα λύσετε; Ο καλύτερος τρόπος είναι να εφαρμόσετε την τεχνική 
brainwriting. Αυτή η τεχνική επιτρέπει σε όσους συμμετέχουν να 
καταθέτουν τις ιδέες τους, χωρίς τα προηγούμενα εμπόδια.  
   
Είναι εξίσου πιθανό να διαπιστώσετε ότι με αυτόν τον τρόπο έχετε 
στη διάθεσή σας περισσότερες ιδέες από την εφαρμογή του 
παραδοσιακού brainstorming, γιατί το brainstorming επιτρέπει μόνο 
σε έναν να μιλάει κάθε φορά, έτσι υπάρχει καθυστέρηση στην 
παραγωγή ιδεών από τους άλλους.  
   
Αυτή η τεχνική επιταχύνει τις διαδικασίες, γιατί όλοι μετέχουν ταυτόχρονα τις ιδέες τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτή την τεχνική  

 

 



81 
 

 

   

 Μοιράστε ένα φύλλο χαρτί στο οποίο θα υπάρχει ένα κενό για να γραφτεί το πρόβλημα στην 
κορυφή της σελίδας και έναν πίνακα με κενά κελιά από κάτω για να γραφτούν ιδέες για το 
πρόβλημα.  

 Προσδιορίστε με ακρίβεια τα προβλήματα (ή το πρόβλημα, αν είναι ένα)  

 Κάθε μαθητής γράφει στο φύλλο του το πρόβλημα που έχει να λύσει ( ή μπορεί να υπάρχει ένα 
πρόβλημα κοινό για όλους).  

 Κάθε μαθητής πρέπει να γράψει στο χαρτί του την ιδέα του για τη λύση του προβλήματος που 
έχει αναλάβει  

 Στη συνέχεια δίνει το φύλλο χαρτί στον διπλανό του, ο οποίος θα πρέπει να γράψει τη δική του 
λύση. Έτσι, όλοι παίρνουν το χαρτί του διπλανού τους. 

 Συνεχίζετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και τα χαρτιά να περάσουν από όλους και όλοι να 
έχουν συμπληρώσει τη δική τους λύση σε κάθε φύλλο χαρτί.  

Αν το πρόβλημα είναι κοινό για όλους, τότε όλοι γράφουν στα χαρτιά τους το πρόβλημα και στη συνέχεια 
καταγράφουν την ιδέα που σκέφτηκαν. Στο τέλος, συγκεντρώνονται τα φύλλα όλων και αξιολογούνται οι 
ιδέες που καταγράφτηκαν από τους συμμετέχοντες. 
Tα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της τεχνικής είναι:  

Γρήγορο   
X  

   
Χρονοβόρο  

   

Λογικό    
X  

 
  Ψυχολογικό  

   

Ατομικό     
X  

Ομαδικό 

 

   

Δημιουργία ιστοριών - Storyboarding 

Δημιουργείστε μια ιστορία...  
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Όλοι καταλαβαίνουμε κάτι καλύτερα μέσα από ιστορίες και 
πολλές φορές αυτές οι ίδιες οι ιστορίες αναδεικνύονται σε 
ένα σημαντικό μέσο επικοινωνίας και κατανόησης μεταξύ 
των ανθρώπων. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τις 
ιστορίες ως τα φυσικά media με τα οποία μπορούμε να 
εξηγήσουμε κάτι ο ένας στον άλλον με έναν τρόπο εύληπτο 
και αποτελεσματικό.  
   
Γενικά, όταν ακούμε την ιστορία κάποιου, μπαίνουμε 
συνήθως στη θέση του, έχουμε κατά κάποιον τρόπο τα ίδια 
αισθήματα και εμπειρίες. Έτσι, οι ιστορίες είναι σημαντικό 
μέσο διδασκαλίας και μάθησης, γιατί μας κάνουν με έναν 
φυσικό και αβίαστο τρόπο να καταλήγουμε σε 
συμπεράσματα ή να έχουμε κάποιες ιδέες, που σε άλλη 
περίπτωση δεν θα είχαμε.  

 
Οι ιστορίες είναι ιδανικές για να προκαλέσουμε στους άλλους μια συναισθηματική ανταπόκριση. Τις 
χρησιμοποιούμε για να εντοπίσουμε και να καταλάβουμε ένα πρόβλημα ή (και) για να βρούμε κάποια 
λύση. Οι ιστορίες βοηθούν αποτελεσματικά τους συμμετέχοντες σε μια ομάδα να εξερευνήσουν 
πολύπλευρα ένα θέμα και να φτάσουν σε μια συμφωνία για το ποιες ενέργειες μπορούν να αναληφθούν.  
 
Χρησιμοποιούμε τις ιστορίες για να διευκολύνουμε τη δημιουργική σκέψη, συγκεντρώνοντας τις ιδέες 
πολλών ανθρώπων, διαδίδοντάς τες έξω από το πλαίσιο στο οποίο γεννήθηκαν, ώστε να 
χρησιμοποιηθούν σε παρόμοιες περιπτώσεις και από άλλους. Με αυτόν τον τρόπο ο καθένας μπορεί να 
απορροφηθεί από το σενάριο και να διαπιστώσει με έναν πιο απτό τρόπο πώς λειτουργούν τα πράγματα.  
 

Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτή την τεχνική: 

 Σκεφτείτε τι θέλετε να εξηγήσετε ή να ερευνήσετε. 
Πολλές καταστάσεις ή ιδέες μπορούν να «ζωντανέψουν» 
όταν δείξουμε στους μαθητές μας τι έχει συμβεί μέσα 
στον χρόνο, διηγούμενοι πραγματικές ιστορίες που 
έχουν ήδη συμβεί ή είναι δυνατόν να συμβαίνουν. 

 Είναι σημαντικό ο σκοπός και το αντικείμενο της 
ιστορίας να είναι ξεκάθαρο στους μαθητές που παίρνουν 
μέρος σε αυτή τη διαδικασία. 

 Εξερευνήστε τη δυναμική αυτών των καταστάσεων. 
Προσπαθήστε να καταλάβετε τις ζωές των άλλων. 
Δημιουργείστε τις ιστορίες τους. Οι πιο πολλές ή πιο πρωτότυπες ιδέες είναι αυτές που είναι 
αναγκαίες για την ιστορία σας. 

 Σκεφτείτε πώς οι ιδέες σας μπορούν να δημιουργήσουν και να εξελίξουν την ιστορία σας. 
Διαπιστώστε πώς αυτή η τεχνική έχει επρεάσει θετικά τη δημιουργία ιστοριών, κάτι που δεν θα 
γινόταν με άλλο τρόπο.  

 Βρείτε μια συνεκτική ιδέα για την ιστορία που θα φτιάξετε και ολοκληρώστε τη. Ποια είναι τα 
σημεία κλειδιά της ιστορίας; ποια είναι τα βασικά γεγονότα; ποια είναι τα μηνύματα της;  

 Μετά τη διαδικασία, καταγράψτε το τελικό αποτέλεσμα.  

 
Συμβουλές: Χρησιμοποιείστε τη φαντασία σας. Οι πιο καλές ιστορίες είναι αυτές που δημιουργούν 
ένταση και αναπάντεχες εξελίξεις. Είναι αυτές που ξυπνούν συναισθήματα και στο τέλος δίνουν λύσεις 
στις εντάσεις, αφήνοντας όλους ικανοποιημένους. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας μιας ιστορίας 
θεωρήστε σχετική κάθε ιδέα, ακόμη και αν φαίνεται εξωπραγματική.  
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Tα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της τεχνικής είναι:  

   

Γρήγορο  
   

X  
 

Χρονοβόρο  

   

Λογικό   
   

X  
 

Ψυχολογικό  

   

Ατομικό   
   

X  
 

Ομαδικό  

   
Γνωρίζετε ότι και ο Walt Disney χρησιμοποιούσε αυτή την τεχνική? Δείτε το βίντεο για να μάθετε 
περισσότερα...  

SCAMPER 

Βελτιώνοντας υπηρεσίες και προϊόντα  

Ο Alex Osborn ήταν ειδικός στο χρησιμοποιεί κάθε ευκαιρία για να προτείνει νέες ιδέες. Ανέπτυξε μια 
λίστα από απλές ερωτήσεις, που μπορούν να απαντηθούν είτε ατομικά είτε από ομάδες, ειδικά 
σχεδιασμένη για να υποστηρίξει και να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και την αποκλίνουσα σκέψη.  
   
Αυτή τη λίστα τη συναντάμε με το ακρωνύμιο SCAMPER - αντικατάσταση, συνδυασμός, προσαρμογή, 
τροποποίηση /μεγιστοποίηση /ελαχιστοποίηση, άλλη χρήση, εξάλειψη, αντιστροφή /ανακατάταξη 
(Substitute, Combine, Adapt, Modify /Magnify /Minify, Put to other uses, Eliminate, Reverse /Rearrange). 
Αυτή η λίστα βοηθάει στο να σκεφτούμε ποιες αλλαγές μπορούμε να κάνουμε σε υπάρχοντα προϊόντα, ή 
πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα.  

  

 

 

Η βελτιωμένη από τον Bob Eberle λίστα SCAMPER περιλαμβάνει:  
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S – Substitute (αντικατάσταση) – συστατικά, υλικά, άνθρωποι.  

C – Combine (συνδυασμός) – μίξη, ανάμειξη με παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, ενσωμάτωση.  

A – Adapt (προσαρμογή) – τροποποίηση, αλλαγή της λειτουργίας, αντικατάσταση ενός συστατικού.  

M – Modify (τροποποίηση)– αύξηση ή μείωση, αλλαγή σχήματος, τροποποίηση ιδιοτήτων (πχ χρώματος).  

P – Put to another use (άλλη χρήση).  

E – Eliminate (εξάλειψη)– αφαίρεση στοιχείων, απλοποίηση, μείωση βασικών λειτουργιών.  

R – Reverse (αντιστροφή)– γυρίστε το μέσα - έξω, πάνω- κάτω, ή αντιστρέψτε τη χρήση.  

Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτή την τεχνική  

Το SCAMPER αξιοποιείται με μια σειρά από ερωτήσεις που σας διευκολύνουν να σκεφτείτε με 
διαφορετικό τρόπο το πρόβλημά σας και να δημιουργήσετε νέες ιδέες.   

Άλλες χρήσεις? Νέοι τρόποι για να χρησιμοποιηθεί ως έχει; Άλλες χρήσεις, εάν 

τροποποιηθεί;  

Προσαρμογή? Τι άλλο είναι σαν αυτό; ποια άλλη ιδέα μας προτείνει; τι μας προσφέρει 

παράλληλα; τι μπορώ να αντιγράψω; ποιον μπορώ να μιμηθώ;  

Τροποποίηση? Νέα τροπή; αλλαγή στο νόημα, στο χρώμα, στην αίσθηση, στην οσμή, στη 

φόρμα, στο σχήμα; άλλες αλλαγές;  

Μεγιστοποίηση? Τι να προσθέσουμε; περισσότερο χρόνο; μεγαλύτερη συχνότητα; ισχύ; ύψος; 

μέγεθος; πάχος; βάρος; επιπλέον αξία; επιπλέον συστατικά; διπλασιασμό; 

πολλαπλασιασμό; επέκταση;  

Ελαχιστοποίηση? τι μπορεί να αφαιρεθεί; τι μπορεί να μικρύνει; τι μπορεί να ελαχιστοποιηθεί; 

τι μπορεί να γίνει χαμηλότερο; πιο στενό; να εξαλειφθεί; να διαιρεθεί; να 

υποτιμηθεί; να μην είναι τόσο συχνό;  

Υποκατάστατο? Ποιος άλλος; τι άλλο; ποιο άλλο συστατικό; τι άλλο υλικό; ποια άλλη 

διαδικασία; ποια άλλη δυνατότητα; ποια άλλη θέση; ποια άλλη προσέγγιση; 

ποιος άλλος τόνος ήχου; ποιος άλλος χρόνος;  

Ανακατάταξη? Αμοιβαία αλλαγή στοιχείων; άλλο σχέδιο; άλλο πλαίσιο; άλλη σειρά; 

αλλαγή αιτίας αποτελέσματος; αλλαγή θέσης; αλλαγή ωραρίου; 

νωρίτερα; αργότερα;  

Αντιστροφή? Αντιστροφή θετικών και αρνητικών; τι θα λέγατε για κάτι αντίθετο; 

γυρίστε το από όλες τις πλευρές, μέσα - έξω, πάνω- κάτω; αλλαγή 

ρόλων; αλλαγή παπουτσιών; γυρίστε ανάποδα το τραπέζι; γυρίστε το 

άλλο μάγουλο;  

Συνδυασμός? Τι θα λέγατε για ένα μείγμα, ένα κράμα, ένα ετερόκλητο σύνολο, ένα 
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νέο σύνολο; συνδυασμό στοιχείων;  

 
Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της τεχνικής είναι:  
 

γρήγορο    X       χρονοβόρο 

   

λογικό    X       ψυχολογικό 

   

ατομικό  
    X     ομαδικό  

Τυχαίες λέξεις - random words 

Πώς θα έχετε πρωτότυπες ιδέες με ερέθισμα τυχαίες λέξεις  

   

By Milo Bono  

 
Οι τυχαίες λέξεις είναι μια πολύ αποτελεσματική τεχνική που φέρνει στην επιφάνεια υποσυνείδητες 
σκέψεις και αξιοποιεί τον πλούτο των γνώσεων και των πληροφοριών που έχουμε στον νου μας, 
παράγοντας νέες ιδέες. Η τακτική εφαρμογή αυτής της τεχνικής έχει ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση ενός 
πιο αδέσμευτου τρόπου σκέψης. Το βασικό όφελος είναι η βελτίωση των γνωσιακών μας δεξιοτήτων και ο 
πολλαπλασιασμός των νέων ιδεών σε θέματα που έχουν σημασία για εμάς. Έτσι, χρησιμοποιώντας αυτή 
την τεχνική μπορείτε να βρείτε τρόπους να λύσετε προσωπικά ή επαγγελματικά σας προβλήματα, να 
εφεύρετε πράγματα, να βελτιώσετε υπάρχουσες καταστάσεις ή προϊόντα, να εξερευνήσετε τα 
συναισθήματά σας και τις σχέσεις μας με τους άλλους, να ανακαλύψετε νέους τρόπους σκέψης για 
οτιδήποτε σας ενδιαφέρει.  
 

Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτή την τεχνική  

   

Βήμα 1ο : Δημιουργήστε μια πρόταση που θα περιγράφει ακριβώς το πρόβλημα  

Καταγράψτε με σαφήνεια ποιο είναι το πρόβλημα. Μπορείτε να δουλέψετε πάνω σε 
οποιοδήποτε θέμα, εφόσον δεν υπάρχουν περιορισμοί στη θεματολογία. Θα πρέπει, 
όμως, να είστε απολύτως ακριβείς στη διατύπωση και όσο τον δυνατόν πιο λακωνικοί. 
Μπορείτε να διατυπώσετε το πρόβλημα ακολουθώντας μια σειρά από τυποποιημένες 
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φόρμες, όπως: 
1. Λύστε το πρόβλημα – Διατυπώστε το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Μια ξεκάθαρη διατύπωση είναι 
το πρώτο βήμα για να ανακαλύψετε την καλύτερη δυνατή λύση.  

2. Καταθέστε ιδέες – Δηλώστε σε τι ακριβώς αναφέρονται οι νέες αυτές ιδέες. Μια νέα εφεύρεση, ένα νέο 
προϊόν ή υπηρεσία, μια εις βάθος ανάλυση ενός θέματος.  

3. Κάντε μια ερώτηση – Είναι εκπληκτικό πώς οι απαντήσεις μπορούν να μας βοηθήσουν να 
αποκαλύψουμε τον εαυτό μας μέσα από μια σειρά από τυχαίες λέξεις- απαντήσεις που έρχονται από την 
ίδια τη σκέψη αυτού που έκανε την ερώτηση.  

   

Βήμα 2ο: Συγκεντρώστε τυχαία ερεθίσματα  

Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε ένα λεξικό σε μια τυχαία σελίδα και 
βάλτε το δάχτυλό σας σε ένα σημείο της σελίδας αυτής. Ανοίξτε 
τα μάτια και γράψτε τη λέξη που είναι πιο κοντά στο σημείο που 
έχετε ακουμπήσει το δάχτυλό σας. Είναι πολύ σημαντικό να 
χρησιμοποιήσετε ακριβώς αυτή τη λέξη, είτε σας αρέσει είτε όχι. 
Η τεχνική αυτή δουλεύει πολύ καλύτερα αν δεν υπάρχει άμεση 
σχέση με τη λέξη που έχετε στη διάθεσή σας και το θέμα σας. 
Μην διαλέξετε τη λέξη- αφήστε αυτή να διαλέξει εσάς. Φυσικά, 
μπορείτε να διαβάσετε την ετυμολογία της λέξης, ώστε να είναι 
απόλυτα κατανοητό το περιεχόμενό της. Επαναλάβετε αυτή τη 

διαδικασία, συγκεντρώνοντας 5-6 λέξεις από διαφορετικές σελίδες του λεξικού.  
Βήμα 3ο: Δημιουργείστε συνδέσεις μεταξύ των άσχετων μεταξύ 
τους λέξεων  

Ο σκοπός σας είναι να δημιουργήσετε μια σύνδεση μεταξύ 
αυτών των λέξεων και του θέματος που σας απασχολεί. Κάθε 
τέτοια σύνδεση είναι ουσιαστικά ένας σπόρος για να 
αναπτυχθεί μια νέα ιδέα. Δράξτε την ευκαιρία να μετατρέψετε 
μια σκέψη του τύπου «δεν βγάζει νόημα» σε μια θετική 
ερώτηση του τύπου «πώς μπορώ να το κάνω να βγάζει νόημα;». 
Δεν έχει καμία σημασία, σε αυτό το επίπεδο, αν οι συνδέσεις 
που κάνετε βγάζουν νόημα ή όχι. Το μόνο που πρέπει να κάνετε 
είναι να βρείτε όσο το δυνατόν πιο πολλούς τρόπους να 
συνδέσετε το αντικείμενό σας με τις λέξεις αυτές γεννώντας όσο 
το δυνατόν περισσότερες ιδέες. Μη σταματήσετε για να δικαιολογήσετε τις ιδέες σας. Έχετε εμπιστοσύνη 
στο υποσυνείδητό σας, το οποίο θα φωτίσει κάποιους δρόμους σκέψης για λόγους που εκ πρώτης όψεως 
δεν είναι προφανείς.  
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Βήμα 4ο: Βελτιώστε τις συνδέσεις που κάνατε  

Πρώτος ο Αριστοτέλης (384 - 322 πΧ) 
διατύπωσε 3 αρχές/νόμους για τις συνδέσεις 
μεταξύ των εννοιών. Εφαρμόστε τες και 
δημιουργείστε τους δικούς σας συνδυασμούς.  

Οι αρχές αυτές είναι:  

1. Συνοχή  

2. Ομοιότητα  

3. Αντίθεση  

Δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας να σκεφτεί 
κάθε λέξη χωριστά και σε συνδυασμό με άλλες. Καταγράψτε ό,τι έρχεται στον νου σας.   

Βήμα 5ο: Δημιουργείστε περισσότερες συνδέσεις  

Συγχαρητήρια! Έχετε ήδη διευρύνει την αντίληψή σας για το θέμα που εξετάζετε, πέρα από τις αρχικές 
σας προσδοκίες. Το να χρησιμοποιείτε νέους τρόπους σκέψης, ουσιαστικά σας βοηθά να γεννάτε όλο και 
περισσότερες ιδέες. Απλώς να θυμάστε ότι η δημιουργία ενός κύματος ιδεών αναφέρεται στην ποσότητα 
και όχι πάντα στην ποιότητα.  

Tα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της τεχνικής είναι:  

γρήγορο  
X  

    
χρονοβόρο  

   

λογικό  
    

X  ψυχολογικό  

   

ατομικό     
X  

 
ομαδικό  

   

Τα 6 καπέλα της σκέψης - 6 thinking hats 

 Αποφασίζουμε, αφού έχουμε εξετάσει όλες τις οπτικές  

 

Αυτή η στρατηγική δημιουργήθηκε από τον Edward de Bono και περιλαμβάνεται στο βιβλίο του '6 
Thinking Hats' (τα 6 καπέλα της σκέψης). Τα 6 καπέλα της σκέψης είναι μια καλή τεχνική, όταν θέλουμε να 
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προσδιορίσουμε τις επιπτώσεις κάποιας απόφασης, φωτίζοντάς τη από πολλές οπτικές γωνίες. Τη 
χρησιμοποιούμε, επίσης, όταν θέλουμε να ενθαρρύνουμε περαιτέρω σκέψη και προβληματισμό σε ένα 
θέμα, ή όταν θέλουμε να εξετάσουμε πώς μπορεί εφαρμοστεί μια ιδέα. Με αυτή την τεχνική μπορούμε 
ακόμη να διαπιστώσουμε τις αντιδράσεις των άλλων όταν προσπαθούμε να εφαρμόσουμε κάτι.  

Όταν εξετάζουμε ένα πρόβλημα με την τεχνική των 'Six Thinking Hats' , μπορούμε να το λύσουμε εύκολα 
χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατές προσεγγίσεις, γιατί το πρόβλημα ή η ιδέα που θέλουμε να 
εφαρμόσουμε είναι μια μείξη από φιλόδοξα σχέδια, ικανότητες εφαρμογής, ευαισθησία, 
δημιουργικότητα και καλή οργάνωση. Γιατί ουσιαστικά αυτό γίνεται με την εφαρμογή αυτής της τεχνικής: 
εξετάζουμε όλες τις δυνατές παραμέτρους, επιστρατεύοντας όλες τις διαθέσιμες δεξιότητες και απόψεις. 
Έχει αποδειχθεί, στην πράξη ότι τα σχέδια τα οποία υλοποιούμε, έχοντας εφαρμόσει αυτή την τεχνική 
είναι πολύ πιο πετυχημένα και πιο εύκολα υλοποιήσιμα από άλλα στα οποία απλώς έχουμε απλώς θέσει 
σε πράξη μια ιδέα.  

   

Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτή την τεχνική  

Κάθε καπέλο της σκέψης είναι ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης. Έτσι μπορούμε να ωφεληθούμε από 
μια αντιπαράθεση διαφορετικών απόψεων, όπως συμβαίνει όταν άνθρωποι με διαφορετική σκέψη και 
πεποιθήσεις συζητούν ένα θέμα.  

   

   

Βήμα - βήμα...  

   

   

1. Το νόημα κάθε καπέλου 

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να εξηγήσουμε τι αντιπροσωπεύει κάθε καπέλο. Κατά την άποψή μας, είναι χρήσιμο 
να κάνετε μια δοκιμή πριν εφαρμόσετε αυτή την τεχνική στην τάξη σας, γιατί δεν είναι μια απλή τεχνική 
δημιουργικής σκέψης.  

Καπέλο  Ρόλος  Χρήση  

   

Άσπρο  

   

Με αυτό το 

καπέλο 

εστιάζουμε στις 

διαθέσιμες 

πληροφορίες.   

   

   

Πληροφορίες  

   

   

 

   

Φορώντας αυτό το καπέλο εξετάζετε τις πληροφορίες 
που έχετε και βλέπετε τι μπορείτε να μάθετε από 
αυτές. Μπορείτε να ψάξετε για επιπλέον πληροφορίες 
από τους άλλους.  
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Μαύρο  

   

Με αυτό το 

καπέλο ψάχνετε 

όλες τις 

αρνητικές 

πλευρές της 

ιδέας που 

εξετάζετε.  

   

Κρίση   

   

   

 

 

   

Φορώντας αυτό το καπέλο παίζετε τον «συνήγορο του 

διαβόλου». Προσπαθείτε να βρείτε τα αδύνατα σημεία 

και γενικά τι μπορεί να πάει λάθος.  

Πράσινο  

   

Με αυτό το 

καπέλο 

μπορείτε να 

βρείτε 

δημιουργικές 

λύσεις σε ένα 

πρόβλημα  

   

Δημιουργικότητα  

   

   

   

 

   

   

Φορώντας αυτό το καπέλο υιοθετείτε έναν εντελώς 

ελεύθερο τρόπο σκέψης, όπου δεν υπάρχει θέση για 

κριτική. Μπορείτε να σκεφτείτε δημιουργικές λύσεις σε 

ένα πρόβλημα, καταθέτοντας πιθανότητες ή ιδέες.  

Κόκκινο  

   

Με αυτό το 

καπέλο κοιτάτε 

τα προβλήματα 

διαισθητικά, 

καταθέτοντας 

αυθόρμητες 

αντιδράσεις και 

συναισθήματα. 

       

   

   

Διαίσθηση  

   

   

 

 

   

   

   

Try to think how other people will react emotionally, 

explaining hunches, feelings, gut senses.  
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Κίτρινο  

   

Με αυτό το 

καπέλο 

σκέφτεστε 

θετικά  

   

   

Αισιοδοξία   

   

   

 

 

   

   

Φορώντας αυτό το καπέλο βλέπετε τις θετικές 

πλευρές και τα οφέλη κάποιας απόφασης. Είστε 

θετικός, ενθουσιώδης, ενισχύετε τους άλλους να 

συνεχίσουν και τους μεταδίδετε ένα πνεύμα 

αισιοδοξίας ακόμη και όταν όλα μοιάζουν ζοφερά. .  

Μπλε  

   

Με αυτό το 

καπέλο 

συντονίζετε 

συναντήσεις      

   

   

   

   

Λογική  

   

   

 

 

   

   

   

Φορώντας αυτό το καπέλο έχετε τον έλεγχο, 

χρησιμοποιείτε τον κοινό λόγο. Όταν χρειάζεται συνοχή 

και οργάνωση είναι το μπλε καπέλο που αναλαμβάνει 

ρόλο.  

2. Πώς θα χρησιμοποιήστε τα καπέλα   

Σε μια συζήτηση, όσοι χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο ξεκινούν μνημονεύοντας το καπέλο της σκέψης 
που εκφράζουν. Για παράδειγμα, παίρνουν τον λόγο ξεκινώντας με τη φράση «Χρησιμοποιώντας το άσπρο 
καπέλο, θα ήθελα να ρωτήσω…».  Καλό βέβαια είναι να μην το παρακάνουμε, ξεκινώντας πάντα με αυτή 
τη φράση όταν θέλουμε να εκπροσωπήσουμε το άσπρο καπέλο. Η επανάληψη βοηθάει στην τάξη, όταν 
θέλουμε οι μαθητές να  εξοικειωθούν με αυτή την τεχνική, οπότε η επανάληψη βοηθάει.  
Τα καπέλα λειτουργούν μεταφορικά: όταν τα φοράμε, είναι σαν να «καπελώνει» το μυαλό μας ένας 
συγκεκριμένος τρόπος σκέψης.  
   
Ένα παράδειγμα:  
   
Σκέφτομαι να εισάγω ένα νέο προϊόν στην αγορά. Με το άσπρο καπέλο αναζητώ όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες, που μπορεί να μου φανούν χρήσιμες. Με το μαύρο καπέλο σκέφτομαι τα αδύνατα σημεία ή 
τις δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος (πχ κρίση στην αγορά). Με το πράσινο καπέλο σκέφτομαι πώς 
μπορεί αυτή η ιδέα να έχει την καλύτερη δυνατή εφαρμογή και απήχηση. Με το κόκκινο καπέλο καταθέτω 
τη διαίσθησή μου για τις αντιδράσεις του αγοραστικού κοινού. Με το κίτρινο καπέλο βλέπω όλες τις 
θετικές πλευρές της ιδέας μου, ενώ με το μπλε προσπαθώ να βρω τη «χρυσή τομή» σε όλα τα παραπάνω, 
να πάρω λογικές αποφάσεις και να οργανώσω τις ενέργειές μου.  

  Tα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της τεχνικής είναι:  
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γρήγορο    
X  

  
χρονοβόρο  

   

λογικό  
 

X  
   

ψυχολογικό  

   

ατομικό  
    

X  ομαδικό  

   

 
Ένα παράδειγμα εφαρμογής και κάποιες ιδέες για την ενίσχυση της δημιουργικότητας στη σχολική τάξη 
έδωσε ο ίδιος ο Edward de Bono στο ετήσιο συνέδριο του eTwinning στην Πράγα το 2009.   
   

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; επισκεφτείτε τον παρακάτω δικτυακό τόπο...  

http://etwinninguk.typepad.com/etwinning_uk/2009/02/changing-perceptions-de-bono-and-
ethinking.html  

Δελφοί - Delphi 

Delphi, η τεχνική που χρησιμοποιείται για αποφάσεις  

   

http://etwinninguk.typepad.com/etwinning_uk/2009/02/changing-perceptions-de-bono-and-ethinking.html
http://etwinninguk.typepad.com/etwinning_uk/2009/02/changing-perceptions-de-bono-and-ethinking.html
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Η τεχνική Delphi χρησιμοποιείται ως τρόπος συλλογής απόψεων από ειδικούς, οι οποίοι δεν είναι 
αναγκαίο να έχουν μεταξύ τους προσωπική επικοινωνία. Η ονομασία παραπέμπει στην αρχαία ελληνική 
μυθολογία, όπου το Μαντείο των Δελφών, πιθανόν το πιο φημισμένο μαντείο της αρχαιότητας, έδινε 
απαντήσεις σε ερωτήματα. Η μέθοδος αυτή, κατ’ αναλογία με το μαντείο της αρχαιότητας, δίνει τις 
σωστές απαντήσεις στα ζητήματα που μας απασχολούν σαν μια ιδεοθύελλα (brain storming) που 
προέρχεται από ειδικούς.  
   
Η τεχνική αυτή είναι ιδανική για σχολική τάξη ή projects, καθώς οι ρόλοι του «συντονιστή» και της 
«ομάδας εργασίας» είναι δεδομένοι, όπως και οι μεταξύ τους σχέσεις. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως 
συντονιστής, ο οποίος ασχολείται με το κάθε μέλος της ομάδας χωριστά, ενθαρρύνοντάς το να εκφράσεις 
τις ανησυχίες του για το πρόγραμμα, τις ερωτήσεις σχετικά με το πώς θα αναπτυχθεί η δουλειά κ.λπ. Ο 
εκπαιδευτικός ακούει τον καθένα προσεκτικά, δημιουργεί ομάδες εργασίας, «πιέζει» για τη δημιουργία 
απαντήσεων στις ερωτήσεις/ προβλήματα κ.ο.κ. Κάνοντας όλα αυτά, έρχεται πιο κοντά στους μαθητές και 
καταλαβαίνει τις δυνατότητες ή τις αδυναμίες τους. Έτσι ξεχωρίζει εύκολα τους «αρχηγούς», τους πιο 
«σιωπηλούς», αυτούς που είναι αδύναμοι ή αδιάφοροι. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί εύκολα να 
εφαρμόσει την τεχνική αυτή και να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 

Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτή την τεχνική  

  1. Προσδιορίστε το πρόβλημα   

Προσδιορίστε το πρόβλημα, πάνω στο οποίο θέλετε να δουλέψετε, καταγράφοντάς το με τέτοιο τρόπο 
ώστε να το καταλαβαίνουν όλοι. Για την κατανόηση του προβλήματος μπορείτε να ετοιμάσετε με μια 
σειρά από βοηθητικά ερωτήματα κλειστού ή ανοιχτού τύπου. Μπορείτε να δουλέψετε σε παραπάνω από 
ένα προβλήματα κάθε φορά, αν ο συντονιστής έχει εμπειρία στην εφαρμογή της τεχνικής Delphi.  

  2. Μοιράστε σε όλους το πρόβλημα   

Δημιουργήστε την ομάδα που θα δουλέψει με αυτή την τεχνική. Αυτό πιθανόν να μη σημαίνει μόνο τους 
μαθητές σας, αλλά οποιονδήποτε μπορεί να συνεισφέρει στο project που έχετε αναλάβει. Επειδή σπάνια 
χρειάζονται συναντήσεις, αυτή η τεχνική είναι ιδανική σε εικονικά περιβάλλοντα, ή γενικά όπου 
χρειάζεται συνεργασία ατόμων που δεν μπορούν να συναντηθούν εύκολα.  Η τεχνική Delphi μπορεί να 
εφαρμοστεί το ίδιο καλά και σε μικρές και σε μεγάλες ομάδες και καμιά φορά μπορεί να εφαρμοστεί και 
σε κοινότητες ή ομάδες που ξεπερνούν τα 100 άτομα (όπως για παράδειγμα εσείς που συμμετέχετε σε 
αυτό το μάθημα). Τι πρέπει να κάνετε… στείλτε το πρόβλημα (ή τα προβλήματα, αν έχετε περισσότερα 
από ένα) και ζητήστε από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν. Επειδή θα έχετε πολλές απαντήσεις, καλό 
είναι η ερώτηση/ πρόβλημα που θα θέσετε να έχει ως αποτέλεσμα απαντήσεις ανοιχτού τύπου που να 
μπορούν εύκολα να ταξινομηθούν (σύντομης ανάπτυξης).  
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  3.Ταξινομείστε τις απαντήσεις   

Συγκεντρώστε τις απαντήσεις που πήρατε και ταξινομείστε τες ανώνυμα 
σε μια λίστα. Κάντε αυτή τη λίστα όσο το δυνατόν πιο εύκολη στο 
διάβασμα από τους συμμετέχοντες, στους οποίους θα τη στείλετε πίσω. 
Για παράδειγμα, μπορείτε να ταξινομήσετε τις απαντήσεις κάτω από 
κοινούς τίτλους, αλλά να έχετε υπ’ όψιν σας ότι αυτό ενέχει τον κίνδυνο 
να κατευθύνετε τους παραλήπτες προς έναν καθορισμένο τρόπο 
σκέψης. Από την άλλη πλευρά, αν ψάχνετε για πρωτότυπες ιδέες και 
λύσεις, καλό είναι να «ανακατέψετε» τις απαντήσεις με τυχαίο τρόπο.  

   

4. Στείλτε σε όλους πίσω τη λίστα   

Στείλτε τη λίστα που φτιάξατε πίσω σε όλους όσους συμμετείχαν και ζητήσετε τους να αξιολογήσουν τις 
απαντήσεις, με συγκεκριμένη κλίμακα βαθμολόγησης (συνήθως χρησιμοποιούμε την κλίμακα από το 1 
έως το 5). Μπορείτε να τους επιτρέψετε να προσθέσουν κάτι, αν το θεωρούν αναγκαίο. Μην ξεχάσετε να 
συμπεριλάβετε το πρόβλημα στην κορυφή της λίστας που έχετε φτιάξει και να έχετε και οδηγίες για το τι 
πρέπει να κάνουν. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές θεωρείτε αναγκαίο. Αν ο στόχος 
σας είναι να καταλήξετε σε λύσεις στις οποίες θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή συμφωνία, τότε θα πρέπει 
να επαναλάβετε τη διαδικασία αρκετές φορές. Πάντως, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τουλάχιστον μια 
επανάληψη είναι αναγκαία.  
 
Tα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της τεχνικής είναι:  
 

γρήγορο      
X  χρονοβόρο  

   

λογικό  
 

X  
   

ψυχολογικό  

   

ατομικό  
    

X  ομαδικό  

 

Κλείνοντας... 

“Στο παρελθόν έπρεπε να αποστηθίσουμε πληροφορίες, γιατί υπήρχε ένα σημαντικό κόστος στο να τις 
βρούμε. Σήμερα, τι υπάρχει που δεν μπορούμε να το βρούμε μέσα σε 30'' ή και σε λιγότερο χρόνο; Ζούμε 
πια σε μια εποχή με άμεση πρόσβαση στην πληροφορία και σε αυτή την εποχή θα πρέπει να αναπτύξουμε 
ένα διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων.”  

Mark Cuban 
  

Είναι γεγονός ότι οι μαθητές στις μέρες μας μεγαλώνουν μέσα σε ένα πιο πολύπλοκο περιβάλλον και 
απαιτούν από εμάς πιο πλούσιες μαθησιακές εμπειρίες. Αλλά πόσο το σχολείο στις μέρες μας είναι έτοιμο 
για τις ανάγκες αυτών των παιδιών; Για να βεβαιωθούμε ότι όλοι οι μαθητές μας ενδιαφέρονται για το 
μάθημα και ότι το μάθημά μας ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους για νέες ιδέες και προσεγγίσεις της 
γνώσης, πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας σε λιγότερο συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας. Τότε, 
ίσως ανακαλύψουμε ότι και εμείς ως εκπαιδευτικοί θα έχουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εμπειρίες!  

 



94 
 

 

Για να δημιουργήσουμε μια δημιουργική τάξη, θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να γίνουμε δημιουργικοί και, 
γιατί όχι, να δούμε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η δική μας δημιουργικότητα. Σίγουρα έχετε 
διαπιστώσει ότι κάπου ανάμεσα στην παιδική ηλικία και στην ενήλικη ζωή μας ξεχάσαμε να 
χρησιμοποιούμε τη φαντασία μας και να σκεφτόμαστε έξω από συμβατικά πλαίσια, ή όπως λένε οι Άγγλοι 
να σκεφτόμαστε out οf the box.  

Πώς λοιπόν μπορούμε να ανακτήσουμε και να διατηρήσουμε το δικό μας δημιουργικό πνεύμα;  

 Να είστε περίεργοι για ό,τι νέο. 

 Ανακαλύψτε το παιδί μέσα σας.  

 Μη φοβάστε τα λάθη. Bρείτε έναν τρόπο να τα διασκεδάσετε. 

 

 

 

Θυμηθείτε, πότε δεν είναι αργά για να ξεκινήσετε! καλή τύχη και καλή διασκέδαση!!!  

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial 3.0 License 

Ioanna Komninou Athens 2012 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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2.2 Πληροφοριακό Υλικό  
 

Το υλικό αυτό έχει δημιουργηθεί με το articulate engage και αποτελεί υλικό για επιπλέον 

πληροφόρηση. Δεν είναι απαραίτητη η επεξεργασία του για την ολοκλήρωση του 

μαθήματος. 

Οι Οθόνες που βλέπουν οι επιμορφούμενοι: 
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2.3 Υλικό για επιπλέον μελέτη 
 

Το υλικό αυτό παρουσιάστηκε στη σύγχρονη επιμόρφωση που έγινε με τη χρήση του 

WIZIQ. 

Οι Οθόνες που είδαν οι επιμορφούμενοι: 

 

Δημιουργική διδασκαλία –
διδασκαλία για δημιουργία

Παναγιώτης Καμπύλης

European Commission
DG Joint Research Centre

Institute for Prospective Technological 
Studies (IPTS)
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Δομή παρουσίασης

1. Εισαγωγή

2. Διαδεδομένοι «μύθοι» για τη δημιουργικότητα

3. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών

4. Συζήτηση

 

 

1. Εισαγωγή
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Δάσκαλος και μουσικόπαιδαγωγός

15+ χρόνια διδακτική εμπειρία (ιδιαίτερα μαθήματα, 
κανονικό πρόγραμμα, ολοήμερο, ειδικότητα, διευθυντής)

650+ ώρες ως εκπαιδευτής ενηλίκων (ΙΕΚ, ΙΙΕΚ, ΠΕΚ…)

Ερευνητής

 

Institute for Prospective Technological Studies

Ένα από τα 7 
ερευνητικά κέντρα 
που απαρτίζουν το 
Joint Research 
Centre της 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής

http://is.jrc.ec.europa.eu
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2005               2006              2007               2008              2009              2010              2011           2012

Future Learning Spaces in 2020

Digital Competence

eLearning in the EU10 MS

- Digital Competence

- Active Ageing & Learning

Tell-Net Teacher Networking

Review ICT 

Impact 

- L2.0 in formal E&T 

- L2.0 in informal settings

Creativity and Innovation in 

schools in EU

The Future of Learning

ICT for Assessment

Creative 

Classrooms

2012 Agenda

IPTS studies on ICT for Learning and Skills

 

Project Plan

Objectives

Recommendations for 
mainstreaming CCR in 

Europe

Up-Scaling Creative Classrooms in Europe (SCALE CCR study)

CCR concept 
development and 

reference 
parameters

In-depth analysis of 
existing 

ICT-enabled 
innovation 

Stakeholders & practitioners consultation and discussion
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Key dimensions of Creative Classrooms

 

eTwinning online survey
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2. Διαδεδομένοι «μύθοι» για 
τη δημιουργικότητα

 

Μύθος 1: Η δημιουργία συμβαίνει σε μια 
στιγμή έμπνευσης, όπως με το «Εύρηκα!» του 
Αρχιμήδη
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Μύθος 2. Η δημιουργικότητα είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με την ευφυία 

 

Μύθος 3. Η δημιουργικότητα 
εδράζεται στο δεξί ημισφαίριο
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Μύθος 4. Το αποτέλεσμα της δημιουργικότητας 
είναι ένα προϊόν εντελώς πρωτότυπο. 

Perfect it!

 

Μύθος 5. Η εκδήλωση της δημιουργικότητας 
απαιτεί απόλυτη ελευθερία 
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Μύθος 6. Είσαι δημιουργικός ή δεν είσαι! Η 
δημιουργικότητα είναι έμφυτη. 

Democratic, 

Everyday, 

little c creativity 

 

Μύθος 7. Η δημιουργικότητα χαρακτηρίζει 
μόνο τα άτομα
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Μύθος 8. Για να είναι δημιουργικός ένα 
οργανισμός χρειάζεται μόνο δημιουργικούς 
εργαζόμενους

 

Μύθος 9. Τα παιδιά είναι πιο δημιουργικά από 
τους ενήλικες
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Μύθος 10. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν 
είναι δημιουργικά

 

Μύθος 11. Οι πολύ δημιουργικοί άνθρωποι 
έχουν ψυχολογικά προβλήματα ή/και εξαρτήσεις 
ενώ το έργο τους συχνά δεν αναγνωρίζεται
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Μύθος 12. Η δημιουργικότητα είναι 
ανεξάρτητη από το πολιτιστικό πλαίσιο

 

Μύθος 13. Η δημιουργική  διαδικασία είναι 
ευχάριστη και επιθυμητή από όλους
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Μύθος 14. Κάποια διδακτικά αντικείμενα είναι 
«δημιουργικά» και κάποια όχι

 

Μύθος 15. Η δημιουργικότητα είναι «καλή για 
όλους» 

Creative 

thinking

Caring 

thinking

Critical 

thinking

Reflective 

thinking

Manifold 

thinking
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3. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών

 

Τι (δεν) κάνουμε σαν εκπαιδευτικοί;

• Όχι μια ακόμα «υποχρέωση»

• Σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα – με 
κάθε ευκαιρία

• Δημιουργική έκπληξη

• Υποδείγματα δημιουργικότητας
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• Η δημιουργικότητα είναι σαν τον φόνο –
προϋπόθεση και για τα δυο είναι να υπάρχει το 
κίνητρο, τα μέσα και η κατάλληλη ευκαιρία. 

• P. Johnson-Laird, 1988
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Απενοχοποίηση του λάθους!

 

Χρόνος και ανοικτού τύπου 
δραστηριότητες

• http://www.youtube.com/watch?v=jgvx9OfZKJw
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H κόρη μου ζωγράφισε, ολόμαυρο έναν ήλιο. 
Είχε βάλει γύρω-γύρω , πού και πού καμιά ακτίνα 

με μπογιά πορτοκαλί.
Έκοψα λοιπόν το φύλλο, το ’δειξα σ’ ένα γιατρό 

που αμέσως πήρε ύφος, λυπημένο σοβαρό 
και μου είπε ορθά κοφτά, «θα ’χει ψυχολογικά».

«Μέσα στο μυαλό της κρύβει κάτι, κι είναι λυπημένη
και τα βλέπει όλα μαύρα η καημένη,

μα αν το πρόβλημά της είναι οφθαλμολογικό,
πήγαινε στον ειδικό, να της βάλει γιατρικό».

Ακούγοντας αυτά για το παιδί μου 
από το φόβο παρά λίγο να κοπεί η αναπνοή μου. 

Μα κοιτώντας πάλι, βρήκα σε μια γωνιά του φύλλου 

μια φρασούλα που έλεγε: «είναι η έκλειψη του ήλιου».

Ο µαύρος ήλιος
Τζιάνι Ροντάρι  

http://www.youtube.com/watch?v=kJbkFXKGpYw

 

4. Συζήτηση
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Σας ευχαριστώ!

Παναγιώτης Καμπύλης

panagiotis.kampylis@ec.europa.eu

pankabilis@hotmail.com

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/eLearning.html
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3 . Φ ύ λ λ α  ε ρ γ α σ ί α ς  
 

 

3.1  1η Ομαδική εργασία 
Το 1ο φύλλο εργασία περιέχει: 

 Περιγραφή της  δραστηριότητας (επίλυση προβλήματος) 

 Τη διαδικασία που προτείνεται να ακολουθήσουν οι επιμουφούμενοι 

 Την τεχνική που πρέπει να εφαρμοστεί 

 Τα εργαλεία που προτείνονται για τις δραστηριότητες 

 
Λύστε το πρόβλημα… 

 

 
 

Αυτή είναι μια βασική και απλή δραστηριότητα. Θα χρησιμοποιήσετε τις τεχνικές brainstorming και του reverse brainstorming. 
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να λύσετε το πρόβλημα με όσο το δυνατόν πιο πολλές και πρωτότυπες ιδέες!!!  
ΤΤΤοοο    πππρρρ όόό βββλλληηη μμμ ααα    

Κάθε μέρα έχετε να διασχίσετε έναν δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία. Συχνά το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι τόσο έντονο, 
που οι οδηγοί μένουν ώρες εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους. Ο Δήμαρχος της πόλης καλεί την ομάδα σας και της ζητάει να 
λύσει το πρόβλημα!  
 

 
 

ΗΗΗ    δδδιιιαααδδδ ιιικκκ ααασσσίίί ααα    

1
ο
 βήμα: 

Διαβάζετε προσεκτικά το πρόβλημα και τον τρόπο εφαρμογής του brainstorming και του reverse brainstorming.  Αν κάτι δεν 
καταλαβαίνετε κάντε σχετική ανάρτηση στο φόρουμ της ομάδας σας, ζητώντας βοήθεια από τους άλλους.  
2ο βήμα:  
Ο καθένας από την ομάδας σας θα πρέπει να καταθέσει τουλάχιστον μία ιδέα για να λυθεί το πρόβλημα.  
3

ο
 βήμα: 

Συζητήστε με την ομάδα σας τις ιδέες σας, αξιολογείστε τες και καταλήξτε σε μια κοινή πρόταση.  
4

ο
 βήμα: 

Παρουσιάστε την πρόταση της ομάδας στις άλλες ομάδες και συζητήστε μαζί τους τις δικές τους.  
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ΟΟΟ ιιι    τττεεε χχχννν ιιικκκ έέέςςς    ππποοο υυυ    θθθααα    εεεφφφ αααρρρ μμμ όόό σσσεεε τττεεε    

brainstorming 

 Το περιβάλλον εργασίας σας θα είναι είτε το φόρουμ είτε το wiki. Εσείς θα πρέπει να επιλέξετε σε ποιο περιβάλλον 
μπορούν να λειτουργήσουν όλοι εξίσου αποτελεσματικά.  

 Σιγουρευτείτε ότι έχετε καταλάβει σωστά τι πρέπει να κάνετε (αν και αυτό μπορεί να σας φανεί κάπως περιττό, στο 
ίδιο πρόβλημα ένας εκπαιδευτικός από κάποια ευρωπαϊκή χώρα ξεκίνησε να αναλύει τις προθέσεις του Δημάρχου 
και πώς θα μπορούσαν σαν ομάδα να τον χειριστούν!).  

 Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες, από ΟΛΑ τα μέλη 
της ομάδας. 

 Θυμηθείτε ότι κανείς δεν πρέπει να κριτικάρει τις ιδέες των άλλων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Στο τέλος 
μόνο θα περιορίσετε μετά τις απαντήσεις, με το να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες είτε να ψηφίσουν τις 
καλύτερες ή απλώς συζητώντας τες.  

Reverse brainstorming 

 Αντιστρέψτε το πρόβλημα ρωτώντας: «πώς είναι δυνατόν να προκαλέσω μεγαλύτερο κυκλοφοριακό χάος;»  

 Εφαρμόστε το brainstorming στο αντιστραμμένο πρόβλημα και βρείτε «αντίθετες» λύσεις.  

 Στη συνέχεια κάντε αντιστροφή και εξετάστε τις λύσεις στο πρόβλημα που σας απασχολεί.  

 Αξιολογείστε τις λύσεις στις οποίες καταλήξατε.  

Συμβουλές:  

 Σιγουρευτείτε ότι η διαδικασία δεν θα διαρκέσει για πολύ. Οργανώστε τον χρόνο σας, ώστε να σας μείνει χρόνος  
για να ετοιμάσετε την παρουσίαση. Είναι πολύ εύκολο να ξεφύγετε, γιατί η διαδικασία παραγωγής ιδεών συχνά 
μας παρασύρει.   

 Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να το διασκεδάσετε! Ιδιαίτερα το reverse brainstorming στο παραπάνω σενάριο, στην 
προηγούμενη λειτουργία του μαθήματος, είχε αναπάντεχα αστεία αποτελέσματα! 

   

ΕΕΕρρρ γγγααα λλλεεε ίίί ααα    

Για την παρουσίαση της λύσης του προβλήματος σας προτείνουμε κάποια εργαλεία. Κανένα από αυτά δεν είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιηθεί για την εργασία σας, αν έχετε κάποιες δικές σας προτάσεις. Εμείς σας προτείνουμε κάποια mind mapping 

εργαλεία, τα οποία έχουν συνδεθεί με τη δημιουργική σκέψη γιατί βοηθούν στην καταγραφή, ταξινόμηση, ιεράρχηση των ιδεών 

και άλλων σχετικών πληροφοριών. Μπορείτε, όμως, να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο μέσο, όπως το prezi, που επίσης 

βοηθάει στην οργάνωση των εννοιών.  

FreeMind 

    

Το FreeMind είναι ένα δωρεάν mind-mapping εργαλείο, το οποίο βοηθάει τον χρήστη να ιεραρχήσει τις ιδέες του γύρω από μια 

κεντρική έννοια. Το γεγονός ότι επιτρέπει μη γραμμική χρήση, βοηθάει σε περιπτώσεις brainstorming, γιατί ό,τι νέο προστίθεται 

γύρω από τη βασική έννοια και μεταφέρεται πιο κοντά ή πιο μακριά, ανάλογα με το πώς αξιολογείτε τις ιδέες που κατατίθενται.  

URL: http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page  

 

 

 

 

 

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Freemind.jpg
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/File:FreeMind-learning-german-080.png
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iMindMap  

 

Το iMindMap είναι ένα δωρεάν Mind Mapping εργαλείο που βοηθάει στη χαρτογράφηση των ιδεών του brainstorming. 
Βοηθάει στην οργάνωση, στη δημιουργική σκέψη και στον σχεδιασμό. Το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
συνεργατικά.  

URL: http://www.thinkbuzan.com/intl/  

Ένα δείγμα κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτού του εργαλείου στο ίδιο πρόβλημα, λίγους μήνες πριν από εκπαιδευτικούς από 

όλη την Ευρώπη. 

 

 

3D Topicscape 

 

Το 3D Topicscape είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται και για mind-mapping και για concept mapping. Η χαρτογράφηση 

των ιδεών παρουσιάζεται σε μια τρισδιάστατη απεικόνιση, όπου κάθε ιδέα είναι ένας κώνος (ή μια πυραμίδα ή κάποιο άλλο 

σχήμα). Οι κώνοι ταξινομούνται με τέτοιον τρόπο ώστε να απεικονίζονται οι μεταξύ τους σχέσεις.  

URL: http://www.topicscape.com/ 

 

http://www.thinkbuzan.com/intl/
http://www.topicscape.com/
http://www.topicscape.com/screenshots/Dashboard.php
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PersonalBrain 

 
Το PersonalBrain οπτικοποιεί την πληροφορία με τη δημιουργία μιας ψηφιακής χαρτογράφησης ιδεών. Χρησιμοποιείται για 
brainstorming και δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούν μεταξύ τους ήδη υπάρχοντες εννοιολογικοί χάρτες, τους οποίους τους 
εισάγετε σε αυτό το εργαλείο.   

 

Prezi 

 

Το Prezi είναι ένα online εργαλείο παρουσιάσεων που επιτρέπει τη δημιουργία μιας ακολουθίας από έννοιες πάνω σε έναν 

εικονικό καμβά. Είναι ιδανικό όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε μη γραμμικές παρουσιάσεις και για brainstorming. Κείμενα, 

εικόνες, βίντεο κ.λπ. μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθεί το τελικό αποτέλεσμα.  

URL: http://prezi.com/  

Ένα δείγμα από το ίδιο πρόβλημα που έχετε και εσείς: 

 

 

http://prezi.com/
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3.2  2η Ομαδική εργασία 
Το 2ο φύλλο εργασία περιέχει: 

 Περιγραφή της  δραστηριότητας (δημιουργική γραφή- παιχνίδι ρόλων) 

 Τη διαδικασία που προτείνεται να ακολουθήσουν οι επιμουφούμενοι 

 Την τεχνική που πρέπει να εφαρμοστεί 

 Τα εργαλεία που προτείνονται για τις δραστηριότητες 

Γράψτε την ιστορία, μπαίνοντας στη θέση κάποιου άλλου… 
 
 

 
 

Αυτή η δραστηριότητα είναι περισσότερο σύνθετη από την προηγούμενη. Πρέπει να προσπαθήσετε να 
μπείτε στη θέση κάποιου άλλου, να σκεφτείτε όπως σκέφτεται, να αισθανθείτε ό,τι αισθάνεται και να 

κάνετε ό,τι θα έκανε σε κάποιες δεδομένες συνθήκες. Πριν, όμως, το κάνετε αυτό, θα πρέπει να κάνετε 
κάποιες επιλογές… Θα συζητήσουμε τις επιλογές σας στο φόρουμ που ακολουθεί, όπου θα πρέπει να τις 

έχετε αιτιολογήσει. Γι’ αυτό θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι…  
 

ΤΤΤιιι    πππρρρέέέπππεεειιι    νννααα    κκκάάάνννεεετττεεε    βββήήήμμμααα---    βββήήήμμμααα………    

   

1ο βήμα: διαβάζετε ό,τι αφορά το παιχνίδι ρόλων και την τεχνική της δημιουργίας ιστοριών. 

 
2ο βήμα: Διαβάζετε το σενάριο και επιλέγετε τους τρεις επιβάτες που θα συνταξιδέψουν μαζί σας. Η 

επιλογή σας θα πρέπει να είναι ομαδική, συνεπώς θα πρέπει να έχετε συμφωνήσει σε αυτή. 
 

3ο βήμα: Θα πρέπει  να διαλέξετε έναν από αυτούς που απορρίψατε και να γράψετε την ιστορία του (τι 
συνέβη σε αυτόν από τη στιγμή που δεν επιβιβάστηκε στο τραίνο).   

 

1. Η τεχνική του παιχνιδιού ρόλων 
 

Χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνική για να προάγουμε διαφορετικούς τρόπους σκέψης, ή για να 
δοκιμάσουμε κάτι εντελώς διαφορετικό, να εξερευνήσουμε κάποια ιδέα κ.λπ. 

Πώς θα τη χρησιμοποιήσετε 

Διαλέξτε ένα άτομο, για οποιονδήποτε λόγο (κάποιον που σας αρέσει, που τον θαυμάζετε, που έχει 

σχέση με ένα πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζετε, κάποιον με εντελώς διαφορετικές ιδέες από εσάς 
κ.λπ.) Προσπαθήστε μπείτε στον χαρακτήρα του και να λειτουργήσετε όπως θα λειτουργούσε εκείνος/-

η στην κατάσταση  που αντιμετωπίζετε.  

Το να μπείτε στον χαρακτήρα ενός άλλου, σας «νομιμοποιεί» στο να σκεφτόσαστε διαφορετικά. 
Μπορείτε να το εφαρμόσετε και σε ομάδες, όπου ο καθένας μπορεί να αναλάβει διαφορετικό ρόλο.  

Και …μην ξεχνάτε, ότι μπορείτε πάντα να το διασκεδάσετε αν το επιθυμείτε!!! 
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2. Ταξίδι με τρένο  

 

 

Το σενάριο 

Επιβιβάζεστε σε τρένο για να ταξιδέψετε για μια εβδομάδα από τη Λισσαβόνα στη Μόσχα. Ταξιδεύετε σε 

βαγόνι με τέσσερα κρεβάτια και πρέπει να το μοιραστείτε με τρεις άλλους. Με ποιους από τους παρακάτω 

συνταξιδιώτες σας θα προτιμούσατε να μοιραστείτε το χώρο; 

Οι άλλοι ταξιδιώτες 

1. Ένας Σέρβος στρατιώτης από τη Βοσνία. 
2. Ένας παχύσαρκος Ελβετός χρηματιστής. 

3. Ένας Ιταλός ντισκ τζόκεϊ που φαίνεται πάμπλουτος. 
4. Μια Αφρικανή που πουλάει δερμάτινα. 

5. Ένας νέος, καλλιτέχνης, φορέας του AIDS. 
6. Ένας τσιγγάνος από την Ουγγαρία που μόλις αποφυλακίστηκε. 

7. Ένας Βάσκος εθνικιστής που ταξιδεύει συχνά στη Ρωσία. 
8. Ένας Γερμανός ράππερ που ζει εναλλακτική ζωή. 

9. Ένας Αυστριακός τυφλός ακορντεονίστας. 

10. Ένας Ουκρανός φοιτητής που δεν θέλει να γυρίσει στο σπίτι του. 
11. Μια μεσήλικη Ρουμάνα που δεν έχει βίζα και κρατάει στην αγκαλιά της ένα παιδί ενός έτους. 

12. Μια Ολλανδή σκληρή φεμινίστρια. 
13. Ένας πιωμένος σκίνχεντ από τη Σουηδία. 

14. Ένας πυγμάχος από το Μπέλφαστ, στο δρόμο για τον τελικό της ομάδας ποδοσφαίρου. 
15. Μια Πολωνέζα ελευθερίων ηθών από το Βερολίνο. 

16. Ένας Γάλλος αγρότης που μιλάει μόνο Γαλλικά και κρατάει ένα καλάθι με δυνατό Γαλλικό 
τυρί. 

17. Ένας Κούρδος πρόσφυγας που ζει στη Γερμανία και επιστρέφει από τη Λιβύη 
 

 

 

3. Εργαλεία 
 

Για συνεργατική χρήση ενός κειμένου, εμείς σας προτείνουμε τα google docs, εκτός από το wiki της 
ομάδας σας.  

Google docs  

 
 

Τα Google Docs είναι ιδανικά για να δημιουργήσετε διαφορετικά είδη από online αρχεία, να τα 

μοιραστείτε και να τα επεξεργαστείτε με άλλους. Όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν. Μπορείτε να 

εκτυπώσετε τα αρχεία που δημιουργήσατε, να τα αποθηκεύεστε στον υπολογιστή σας ή να τα έχετε 
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online, ώστε να είναι διαθέσιμα από οπουδήποτε θέλετε να έχετε πρόσβαση σε αυτά.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://support.google.com/docs/bin/answer.py?hl=en&answer=49008 

Αν θέλετε να δημιουργήσετε κάτι πιο σύνθετο με τους μαθητές σας, σας προτείνουμε κάποια εργαλεία 

με τα οποία μπορείτε να δημοσιεύσετε τις ιστορίες σας και να έχετε ένα αποτέλεσμα πιο δημιουργικό και 

πιο εντυπωσιακό 

Storybird 

                                                                                                                                                         

Με το εργαλείο αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε, να μοιραστείτε, να διαβάσετε και να εκτυπώσετε 

μικρές ιστορίες. Το ίδιο το εργαλείο σας δίνει ένα ελκυστικό αποτέλεσμα, ώστε οι μικροί μαθητές να 
θέλουν να διαβάσουν την ιστορία που περιέχει.  

http://storybird.com/ 

Flipping book 

 
Εισάγετε όποιον τύπο εγγράφου έχετε στον υπολογιστή σας (PDF, Word, Excel, Powerpoint) και αυτά 
μετατρέπονται σε ψηφιακό βιβλίο.  

http://flippingbook.com/ 

Comic Strip Creator 

    

To Comic Strip Creator είναι ένα εργαλείο με το οποίο φτιάχνουμε κόμικς και τα εξάγουμε σε jpg 
format. 

http://www.comicstripcreator.org/ 

 

 

 

http://support.google.com/docs/bin/answer.py?hl=en&answer=49008
http://storybird.com/
http://flippingbook.com/
http://www.comicstripcreator.org/
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3.3  3η Ομαδική εργασία 
Το 3ο φύλλο εργασία περιέχει: 

 Περιγραφή της  δραστηριότητας (δημιουργική γραφή- παιχνίδι ρόλων) 

 Τη διαδικασία που προτείνεται να ακολουθήσουν οι επιμουφούμενοι 

 Την τεχνική που πρέπει να εφαρμοστεί 

 Τα εργαλεία που προτείνονται για τις δραστηριότητες 

 
Σκεφτείτε. Δημιουργείστε. Αξιολογείστε 

 

        
 

Αυτή η δραστηριότητα  απαιτεί ένα διαφορετικό είδος δημιουργικότητας, αν και οι τεχνικές που θα 
εφαρμόσετε είναι οι ίδιες που χρησιμοποιήσατε ή θα χρησιμοποιήσετε και σε άλλες δραστηριότητες. 

Τώρα θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα προϊόν το οποίο, είτε θα λύνει κάποιο πρόβλημα, είτε θα 
ανταποκρίνεται σε κάποια ανάγκη που έχετε διαπιστώσει.  

 
ΤΤΤιιι    πππρρρέέέπππεεειιι    νννααα    κκκάάάνννεεετττεεε    βββήήήμμμααα---    βββήήήμμμααα………    

 
1ο βήμα: Θυμηθείτε όσα έχετε διαβάσει για την τεχνική SCAMPER 

 
2ο βήμα: Προσδιορίστε με ακρίβεια την ανάγκη ή το πρόβλημα 

 
Πολλοί σχεδιαστές δεν κατασκευάζουν κάτι από το μυαλό τους, αλλά ανταποκρίνονται σε μια 

διαπιστωμένη ανάγκη των καταναλωτών, της κοινωνίας ή του ευρύτερου περιβάλλοντος. Χωρίς τον 
ακριβή προσδιορισμό της ανάγκης αυτής κανένα σχέδιο δεν ξεκινάει.  

 
3ο βήμα: Κάντε μια έρευνα 

 

Κάντε μια έρευνα για τυχόν παρόμοιες ιδέες. Πολλές φορές, κάποιες ιδέες έχουν ήδη διατυπωθεί στο 

παρελθόν αλλά δεν υπήρχε η απαιτούμενη τεχνολογία για να τις υποστηρίξει.  

 

4ο βήμα: Brainstorm 
 

Είναι σημαντικό να εξετάσετε όλες τις τυχόν ιδέες που μπορεί να σας βοηθήσουν. Το Brainstorming 
ενθαρρύνει ένα πλήθος ιδεών από διάφορες οπτικές και εμπειρίες. Καταλήξετε σε ένα σύνολο από 

πραγματοποιήσιμες ιδέες και αξιολογήστε τες.  
 

5ο βήμα: Αξιολογείστε και σχεδιάστε 
 

Στα προηγούμενα βήματα, απλώς, διατυπώσατε τις ιδέες σας. Ήρθε η ώρα να αποτυπώσετε σε ένα 
σκίτσο την εφαρμογή τους. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου μπορείτε να τροποποιήσετε τις αρχικές 

σας ιδέες.  
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Η τεχνική SCAMPER 
 

Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτή την τεχνική  

Το SCAMPER αξιοποιείται με μια σειρά από ερωτήσεις που σας διευκολύνουν να σκεφτείτε με 

διαφορετικό τρόπο το πρόβλημά σας και να δημιουργήσετε νέες ιδέες.   

Άλλες χρήσεις? Νέοι τρόποι για να χρησιμοποιηθεί ως έχει; Άλλες χρήσεις, εάν τροποποιηθεί;  

Προσαρμογή? Τι άλλο είναι σαν αυτό; ποια άλλη ιδέα μας προτείνει; τι μας προσφέρει 

παράλληλα; τι μπορώ να αντιγράψω; ποιον μπορώ να μιμηθώ;  

Τροποποίηση? Νέα τροπή; αλλαγή στο νόημα, στο χρώμα, στην αίσθηση, στην οσμή, στη 

φόρμα, στο σχήμα; άλλες αλλαγές;  

Μεγιστοποίηση? Τι να προσθέσουμε; περισσότερο χρόνο; μεγαλύτερη συχνότητα; ισχύ; ύψος; 

μέγεθος; πάχος; βάρος; επιπλέον αξία; επιπλέον συστατικά; διπλασιασμό; 

πολλαπλασιασμό; επέκταση;  

Ελαχιστοποίηση? τι μπορεί να αφαιρεθεί; τι μπορεί να μικρύνει; τι μπορεί να ελαχιστοποιηθεί; τι 

μπορεί να γίνει χαμηλότερο; πιο στενό; να εξαλειφθεί; να διαιρεθεί; να 

υποτιμηθεί; να μην είναι τόσο συχνό;  

Υποκατάστατο? Ποιος άλλος; τι άλλο; ποιο άλλο συστατικό; τι άλλο υλικό; ποια άλλη 

διαδικασία; ποια άλλη δυνατότητα; ποια άλλη θέση; ποια άλλη προσέγγιση; 

ποιος άλλος τόνος ήχου; ποιος άλλος χρόνος;  

Ανακατάταξη? Αμοιβαία αλλαγή στοιχείων; άλλο σχέδιο; άλλο πλαίσιο; άλλη σειρά; αλλαγή 

αιτίας αποτελέσματος; αλλαγή θέσης; αλλαγή ωραρίου; νωρίτερα; αργότερα;  

Αντιστροφή? Αντιστροφή θετικών και αρνητικών; τι θα λέγατε για κάτι αντίθετο; γυρίστε το 

από όλες τις πλευρές, μέσα - έξω, πάνω- κάτω; αλλαγή ρόλων; αλλαγή 

παπουτσιών; γυρίστε ανάποδα το τραπέζι; γυρίστε το άλλο μάγουλο;  

Συνδυασμός? Τι θα λέγατε για ένα μείγμα, ένα κράμα, ένα ετερόκλητο σύνολο, ένα νέο 

σύνολο; συνδυασμό στοιχείων;  

 
 

1. Τι πρέπει να κατασκευάσετε… 
 

            
 
Μια εταιρεία αναθέτει στην ομάδα σας να σχεδιάσει ένα καροτσάκι για σούπερ μάρκετ το οποίο να είναι 

πρωτοποριακό. Όλοι μας έχουμε χρησιμοποιήσει αυτά τα καροτσάκια στην καθημερινή μας ζωή. 
Σκεφτείτε τι δεν σας αρέσει ή τι παραπάνω θα θέλατε από ένα τέτοιο καροτσάκι και σχεδιάστε το! 
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3. Εργαλεία 

 
Για να ανταλλάξετε ιδέες για τα σχέδιά σας, σας προτείνουμε να τα σχεδιάσετε πρώτα σε χαρτί και να 

τα ανταλλάξετε μέσω του φόρουμ ή για μεγάλα αρχεία μπορείτε να φτιάξετε έναν κοινό λογαριασμό 
στο dropbox.  

 

Dropbox 

 

 
 

Το Dropbox είναι μια δωρεάν υπηρεσία που σας επιτρέπει να έχετε online όλες τις φωτογραφίες, τα 
αρχεία και τα βίντεό σας. Δηλαδή, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας από οποιονδήποτε 

υπολογιστή θέλετε. Μπορείτε να προσκαλέσετε όποιον θέλετε να μοιραστεί μαζί σας τα αρχεία αυτά. 
Εμείς το χρησιμοποιούμε συνεχώς για να ανταλλάξουμε μεγάλα αρχεία και για να είναι όλα τα αρχεία 

του μαθήματος συγκεντρωμένα κάπου, όπου θα έχουν πρόσβαση όλοι οι εκπαιδευτές.  
 

 
Αν θέλετε να σχεδιάσετε συνεργατικά σας προτείνουμε τα παρακάτω εργαλεία: 

 
 

Kerpoof 

 

 
 

Το Kerpoof  βοηθάει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας με τρόπο ευχάριστο και διασκεδαστικό. Τι 

μπορείτε να κάνετε χρησιμοποιώντας το Kerpoof:  
Μπορείτε να σχεδιάσετε (ακόμη και αν δεν είστε καλοί στο σχέδιο!)  

Να κάνετε μια ταινία κινουμένων σχεδίων (δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολα!)  

Earn Koins which you can trade for fun things in the Kerpoof Store  
Να δημιουργήσετε μια κάρτα, ένα t-shirt, ή μια κούπα  

Να πείτε μια ιστορία 
Να ψηφίσετε για ταινίες, για ιστορίες, για σκίτσα και ό,τι άλλο έχουν δημιουργήσει άλλοι με τη χρήση 

αυτού του εργαλείου  
 

URL: http://www.kerpoof.com/ 
 

 
Sketchfu 

 
 

 
Μπορείτε να σχεδιάσετε και να μοιραστείτε με τους φίλους σας τα σχέδια που φτιάξατε με το sketchfu. 

Μπορείτε να τραβήξετε βίντεο με τα σχέδιά σας, ώστε άλλοι ακολουθώντας τις οδηγίες σας να 

http://www.kerpoof.com/
http://sketchfu.com/
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καταλάβουν τι ακριβώς κάνατε. 

 
URL: http://sketchfu.com/ 

 
 

Sketchcasting 

 

 
 

Το Sketchcasting είναι ένας τρόπος να δημοσιεύσετε ένα σκίτσο στο Διαδίκτυο, με τη συνοδεία της 
φωνής σας. Οποιοδήποτε σκίτσο φτιάξετε μπορεί να ενσωματωθεί στο ιστολόγιό σας ή στην ιστοσελίδα 

σας.  
 

URL: http://sketchcast.com/ 
 

 
Scribble 

 

 

Το εργαλείο αυτό σας προσφέρει έναν καμβά για να φιλοξενήσει τα σχέδιά σας. Μια σημαντική του 
λειτουργία είναι η δυνατότητα που δίνει για να δείτε καρέ- καρέ πώς δημιουργήθηκε κάτι.  

 
URL: http://grant.robinson.name/projects/scribble/ 

 
Flockdraw 

 

 
 
Το Flockdraw είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για σκίτσα, στις περιπτώσεις που θέλουμε πολλά 

άτομα να δουλεύουν μαζί στον ίδιο χρόνο.  
 

URL:  http://flockdraw.com/ 

http://sketchfu.com/
http://sketchcast.com/
http://grant.robinson.name/projects/scribble/
http://grant.robinson.name/projects/scribble/
http://flockdraw.com/
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4 . Ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ι α  -  Α ξ ι ο λ ό γ η σ η  
 

 

4.1  Αρχικό διαγνωστικό ερωτηματολόγιο 
 

Το αρχικό διαγνωστικό ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 4 οθόνες  με ερωτήσεις 

προαιρετικές και υποχρεωτικές. Χρησιμοποιήθηκε το surveyGizmo. 

Οθόνες 
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Ερωτήσεις αρχικού ερωτηματολογίου 

1. Ποια είναι η ηλικία σας;  
Κάτω από 24,  25-34,  35-54. 55+  
 2. Ποιο είναι το φύλο σας;  
 Άνδρας,  Γυναίκα   
3. Υπηρετείτε στην:  
 πρωτοβάθμια εκπαίδευση,  δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
4. Έχετε λάβει μέρος ξανά σε μαθήματα που γίνονται διαδικτυακά; Αν ναι, σε ποια;  
5. Γνωρίζετε την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Moodle) στην οποία θα γίνει το μάθημα; 
* 
This question is required.  
 NAI,  OXI   
6. Αν έχετε ξανασυμμετάσχει σε μάθημα που γίνεται στην πλατφόρμα Moodle ποια είναι η γνώμη 
σας για αυτή;  
Είμαι πολύ ευχαριστημένος/η Είμαι ευχαριστημένος/η Ούτε ευχαριστημένος/ ούτε 
δυσαρεστημένος/η Είμαι δυσαρεστημένος/η Είμαι πολύ δυσαρεστημένος/η Δεν απαντώ  
 7. Έχετε λάβει μέρος σε μάθημα που γίνεται με χρήση διαφορετικού συστήματος διαχείρισης 
μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης (εκτός του Moodle); Αν ναι, σας ποια;  
 8. Από που πληροφορηθήκατε για τα μαθήματα του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος; * 
This question is required.  
 Από το Διαδίκτυο,  Από άλλους συναδέλφους,  Από τον Σχολικό Σύμβουλο,  Από τον Τύπο (έντυπο),  
Άλλο 
9. Τι σημαίνει για εσάς η "δημιουργική τάξη";  
 10. Ποια είναι η καινοτομία στη "δημιουργική τάξη"; (κατά την προσωπική σας γνώμη)  
 11. Θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας ως δημιουργικό άτομο;  
Διαφωνώ πολύ, Διαφωνώ, Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ ,Συμφωνώ, Συμφωνώ πολύ, Δεν ξέρω/δεν 
απαντώ  
12. Θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας ως δημιουργικό άτομο;  
Διαφωνώ πολύ, Διαφωνώ, Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Συμφωνώ, Συμφωνώ πολύ, Δεν ξέρω/δεν 
απαντώ  
13. Η δημιουργικότητα είναι σημαντική για το σύγχρονο σχολείο  
Διαφωνώ πολύ, Διαφωνώ, Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Συμφωνώ, Συμφωνώ πολύ, Δεν ξέρω/δεν 
απαντώ  
14. Εφαρμόζετε δημιουργικές τεχνικές στο μάθημά σας;  
Σπάνια, Κάποιες φορές, Ούτε ναι- ούτε όχι, Συχνά, Πολύ συχνά, Δεν γνωρίζω -δεν απαντώ 
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4.2  Τελικό ερωτηματολόγιο – αξιολόγηση 
 

Το  τελικό  ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 2 οθόνες  με ερωτήσεις προαιρετικές και 

υποχρεωτικές. Χρησιμοποιήθηκε το surveyGizmo. 

Οθόνες 
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Ερωτήσεις τελικού ερωτηματολογίου 

 

Η δημιουργικότητα στη σχολική τάξη τελικό ερωτηματολόγιο Αξιολόγηση μαθήματος   
 
1. Στην αρχή του μαθήματος υπήρξε επαρκής ενημέρωση για τους στόχους και το περιεχόμενό του.  
 Συμφωνώ πολύ  Συμφωνώ  Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ πολύ  Δεν απαντώ   
2. Ήταν ξεκάθαρο τι έπρεπε να κάνουν οι επιμορφούμενοι για να συμμετάσχουν με επιτυχία στο 
μάθημα.  
 Συμφωνώ πολύ  Συμφωνώ  Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ πολύ  Δεν απαντώ   
3. Οι συμμετέχοντες ήταν εύκολο να βρουν και να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό για τη μελέτη 
τους.  
 Συμφωνώ πολύ  Συμφωνώ  Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ πολύ  Δεν απαντώ   
4. Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε σταδιακά με τέτοιο τρόπο, ώστε ήταν εύκολο να αντιληφθούν 
οι επιμορφούμενοι την αλληλουχία των διδακτικών ενοτήτων. 
 Συμφωνώ πολύ  Συμφωνώ  Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ πολύ  Δεν απαντώ   
5. Το υλικό ήταν ελκυστικό και κατάλληλο για τις ανάγκες του μαθήματος.  
 Συμφωνώ πολύ  Συμφωνώ  Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ πολύ  Δεν απαντώ   
6. Στην αρχή κάθε ενότητας υπήρχε περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα ακολουθούσαν, ώστε 
όλοι να γνωρίζουν τι επρόκειτο να μάθουν.  
 Συμφωνώ πολύ  Συμφωνώ  Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ πολύ  Δεν απαντώ   
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7. Το εκπαιδευτικό υλικό είχε ποικιλία και συνδύαζε τη θεωρία με την πρακτική άσκηση.  
 Συμφωνώ πολύ  Συμφωνώ  Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ πολύ  Δεν απαντώ   
8. Μου άρεσε που στο μάθημα δίνονταν η δυνατότητα για έρευνα - αξιολόγηση και άλλων 
εργαλείων εκτός από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτές (moodle, wiziq, forum, 
wikis)  
 Συμφωνώ πολύ  Συμφωνώ  Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ πολύ  Δεν απαντώ   
9. Μου άρεσε που υπήρχαν online συνεδρίες με ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με τη 
δημιουργικότητα.  
 Συμφωνώ πολύ  Συμφωνώ  Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ πολύ  Δεν απαντώ   
10. Μου άρεσαν οι εργασίες που είχα να κάνω για το μάθημα.  
 Συμφωνώ πολύ  Συμφωνώ  Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ πολύ  Δεν απαντώ   
11. Συμμετείχα στις περισσότερες συζητήσεις που έγιναν στα φόρουμ.  
 Συμφωνώ πολύ  Συμφωνώ  Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ πολύ  Δεν απαντώ   
12. Μου άρεσε η σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ των επιμορφούμενων και η συνεργασία αυτή με 
βοήθησε να πετύχω τους στόχους μου.  
 Συμφωνώ πολύ  Συμφωνώ  Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ πολύ  Δεν απαντώ   
13. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος συνεργάστηκα με τους άλλους επιμορφούμενους.  
 Συμφωνώ πολύ  Συμφωνώ  Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Διαφωνώ πολύ  Διαφωνώ  Δεν απαντώ   
14. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος διαχειρίστηκα τον χρόνο μου αποτελεσματικά.  
 Συμφωνώ πολύ  Συμφωνώ  Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ πολύ  Δεν απαντώ   
15. Σε σχέση με άλλες επιμορφώσεις, η διαδικτυακή επιμόρφωση μου φάνηκε ότι είναι εξίσου καλή  
 Διαφωνώ πολύ  Διαφωνώ  Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Συμφωνώ  Συμφωνώ πολύ  Δεν απαντώ   
16. Η πλατφόρμα όπου έγινε το μάθημα μου φάνηκε φιλική στον χρήστη  
 Διαφωνώ πολύ  Διαφωνώ  Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Συμφωνώ  Συμφωνώ πολύ  Δεν απαντώ   
17. Θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας ως δημιουργικό άτομο;  
 Διαφωνώ πολύ  Διαφωνώ  Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Συμφωνώ  Συμφωνώ πολύ  Δεν απαντώ   
18. Η δημιουργικότητα είναι πολύ σημαντική για το σύγχρονο σχολείο  
 Συμφωνώ πολύ  Συμφωνώ  Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ πολύ  Δεν απαντώ   
19. Θα εφαρμόσω δημιουργικές τεχνικές στο μάθημά μου  
 Σε καμία περίπτωση  Δεν νομίζω  Ίσως  Μπορεί ναι  Σίγουρα ναι  Δεν απαντώ   
20. Το μάθημα αυτό με βοήθησε για να σκεφτώ τρόπους για να ανανεώσω το καθημερινό μου 
μάθημα.  
 Συμφωνώ πολύ  Συμφωνώ  Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ πολύ  Δεν απαντώ   
21. Το μάθημα θα ήταν καλύτερο αν μας καθοδηγούσαν οι εκπαιδευτές σε κάθε βήμα.  
 Συμφωνώ πολύ  Συμφωνώ  Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ πολύ  Δεν απαντώ   
22. Οι εκπαιδευτές ήταν διαθέσιμοι όποτε τους χρειάστηκα  
 Διαφωνώ πολύ  Διαφωνώ  Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Συμφωνώ  Συμφωνώ πολύ  Δεν απαντώ   
23. Είμαι ευχαριστημένος/-η από το μάθημα και θα παρακολουθήσω και άλλο μάθημα (αν μπορώ).  
 Συμφωνώ πολύ  Συμφωνώ  Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ πολύ  Δεν απαντώ   
24. Είμαι ευχαριστημένος/-η από το μάθημα και θα το πρότεινα και σε άλλους να το 
παρακολουθήσουν.  
 Συμφωνώ πολύ  Συμφωνώ  Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ πολύ  Δεν απαντώ   
25. Παρακαλούμε σημειώστε οποιοδήποτε άλλο σχόλιο που κατά τη γνώμη σας θα μας βοηθήσει να 
ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες σας. 
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5 . Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς  
 

 

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης που παρατίθενται αφορούν μόνο τα ποσοτικά δεδομένα 

που συλλέξαμε από το τελικό ερωτηματολόγιο που έγινε με τη χρήση του εργαλείου 

SurveyGizmo. 

 

 

 



141 
 

 

 



142 
 

 

 



143 
 

 

 



144 
 

 

 



145 
 

 

 



146 
 

 

 



147 
 

 



148 
 



149 
 



150 
 

 



151 
 

 

 



152 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α  
 

Anderson, T. (2004). Teaching in an Online Context. Ιn: T. A. Anderson (Ed.), The theory and 

practice of online learning (pp. 15-44). Edmonton: AU Press Athabasca University. 

Bates, A. W. (2005). Technology, e-learning and distance education. Oxon: Routledge. 

Βεργίδης, Δ., & Καραλής, Α. (1999). Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων: σχεδιασμός, 

οργάνωση και αξιολόγηση προγραμμάτων, Γ. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of 

educational objectives: the classification of educational goals; Handbook I: Cognitive 

Domain New York, Longmans, Green, 1956. 

Clemons, S.(2005), Encouraging Creativity in Online Courses, International Journal of 

Instructional Technology and Distance Learning, Jan. 2005. 

Coldeway, D. (2005). Instructional Systems Design. University of Wisconsin-Madison: School 

of Education, Distance Education Professional Development Program. 

Crawley, R. M., (2006). Evaluating CSCL - Theorists' & Users' Perspectives, Collaborative 

Computing Research Group Department of Mechanical Engineering University of 

Brighton. Διαθέσιμο από:  http://www.bton.ac.uk/cscl/jtap/paper1.htm  

(προσπελάστηκε Μάιος 2012). 

Διαμαντοπούλου, Α. (2011). Το Νέο Σχολείο: Πρώτα ο Μαθητής. Στο: Π. Αναστασιάδης 

(Επιμ), Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης. Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό: Τόμος Α: 

Γενικό Μέρος (σσ. 112-129). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Dotson, T. (2003). Why Johnny Won’t Post. Διαθέσιμο από: http://www.timdotson.com 

/instructor_files/collaboration.htm (προσπελάστηκε Μάιος 2012). 

Dougiamas, M. & Taylor, P.C. (2003). Moodle: Using Learning Communities to Create an 

Open Source Course Management System. Proceedings of the EDMEDIA 2003 

Conference, Honolulu, Hawaii. Διαθέσιμο από: http://dougiamas.com/writing 

/edmedia2003/(προσπελάστηκε Μάιος 2012). 

Fjuk, A. (1995). Towards an Analytical Framework for CSCdistanceL. Διαθέσιμο από: 

http://www-cscl95.indiana.edu/cscl95/(προσπελάστηκε Μάιος 2012). 

Gagne, R., Briggs, L. & Wager, W. (1992). Principles of Instructional Design (4th Ed.). Fort 

Worth, TX: HBJ College Publishers 

Gale, S. (1992).  Desktop video conferencing: technical advances and evaluation issues 

Computer Communications - Special issue: computer supported cooperative work, 15 ( 8), 

517 – 526. 

Hedley, S. (2005). Five roles I play in online courses. Innovate: Journal of Online Education. 

Διαθέσιμο από: http://www.innovateonline.info/pdf/ vol2_issue1/Five_Roles_I_ 

Play_in _Online_Courses.pdf (προσπελάστηκε Μάιος 2012). 

 Johnson, D. W., & Others. (1991). Cooperative Learning: Increasing College Faculty 

Instructional Productivity. Washington. DC: ASHE-ERIC higher Education Reports. (ED 

343 465). 

Johnson, D. W., Johnson, R. T. (1987). Learning together and alone. (2nd ed.). Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Johnson, D. W.; Johnson, R. T.; and Smith K. A. Active Learning: Cooperation in the College 

Classroom. Edina, Minnesota: Interaction Book Company, 1991a. 



154 
 

Johnson, D. W., Johnson, R. T., and Smith, K. (1991b). Active learning: Cooperation in the 

classroom. Edina, MN: Interaction Book Company. 

Καμπουράκης, Γ., & Λουκής Ε. (2006): e-λεκτρονική μάθηση. Αθήνα: Κλειδάριθμος. 

Κομνηνού, Ι., κ.ά., (2008). «Η αξιολόγηση της δικτυοκεντρικής εκπαίδευσης (WBT). Μελέτη 

περίπτωσης: το Διαδικτυακό μάθημα «Τα διαθεματικά σχέδια εργασίας και η δράση 

eTwinning», Εισήγηση στο 5ο Πανελλήνιο συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, 4 και 5 

Οκτωβρίου 2008. 

Konstantinidis, A. (2010). Teachers' training needs report, Hellenic National Support Service 

of the eTwinning action. Διαθέσιμο από: http://www.etwinning.gr/(προσπελάστηκε 

Μάιος 2012).  

Laurillard, D., (1993). Rethinking University Teaching: A Framework for the Effective Use of 

Educational Technology. Routledge: London & New York. 

Mαυρίκης, Γ. (2007). «Εφαρμογές εκπαιδευτικών τεχνικών και δημιουργική/κριτική σκέψη: 

Καινοτομία», στο: Βασίλης Κουλαϊδής (επιμ.), Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για 

την Ανάπτυξη Κριτικής- Δημιουργικής Σκέψης, για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 

ΟΕΠΕΚ, Αθήνα, σσ. 121-141. 

McMahon, M. (1997). Social Constructivism and the World Wide Web- A Paradigm for 

Learning. ASCILITE. Διαθέσιμο από: http://www.ascilite.org.au /conferences 

/perth97/papers/Mcmahon/Mcmahon.html(προσπελάστηκε Μάιος 2012). 

Μικρόπουλος, Α., Κιουλάνης, Σ., Μουζάκης, Χ., Μπέλλου, Ι., Παπαχρήστος, Ν., Φραγκάκη, 

Μ., & Χαλκίδης, Α. (2011). Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Στο: Π. 

Αναστασιάδης (Επιμ), Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης. Βασικό Επιμορφωτικό 

Υλικό: Τόμος Α: Γενικό Μέρος (σσ. 112-129). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  (2010).  Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών, «Μείζον 
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών». Διαθέσιμο από: 

http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/e-books/ap_anagk/pdf/1_ekpaideytikoi.pdf 
(προσπελάστηκε Μάιος 2012). 

Palloff, R. M. & Pratt, K. (1999). Building Learning Communities in Cyberspace: Effective 

Strategies for the Online Classroom. San Francisco, CA: Jossey Bass. 

Palloff, R. M., & Pratt, K. (2007). Building Online Learning Communities Online: Effective 

Strategies for the virtual classroom. San Francisco, CA: Jossey Bass. 

Race, P. (2001). 500 Πρακτικές Συμβουλές για την Ανοιχτή και Ευέλικτη Εκπαίδευση. 

Μεταίχμιο: Αθήνα. 

Rahkila, M., & Karjalaine, M., (1999). Evaluation of Learning in Computer Based Education 

Using Log Systems. Διαθέσιμο από: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc /summary 

?doi=10.1.1.32.9775 (προσπελάστηκε Μάιος 2012). 

Ramage, M. (1996). Evaluation of Cooperative Systems Project . Διαθέσιμο από: 

http://www.comp.lancs.ac.uk /computing/research/cseg/projects /evaluation 

/index.html (προσπελάστηκε Μάιος 2012). 

Ramage, Magnus (1996). CSCW Evaluation in Five Types. Report CSEG/17/96, Co-operative 

Systems Engineering Group, Lancaster University, UK. Here.  

Ρακαλλίδου, Κ., & Κομνηνού, Ι., (2008). «Τα τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών ενηλίκων 

και ο ρόλος του εμψυχωτή σύμφωνα με την ανθρωπιστική προσέγγιση», Εισήγηση 

http://www.etwinning.gr/
http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/e-books/ap_anagk/pdf/1_ekpaideytikoi.pdf
http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/research/cseg/projects/evaluation/Five_Types.html


155 
 

στο 6o Πανελλήνιο Συνέδριο "Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα" Αθήνα 

5, 6 και 7 Δεκεμβρίου 2008. 

Rothwell, W. J., & Kazanas, H. C. (2004). Mastering the Instructional Design Process. A 

Systematic Approach. U.S.A.: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. 

Salomon, G., (1992).What Does the Design of Effective CSCL Require and How Do We Study 

Its Effects?, Special issue on computer supported collaborative learning , 21 (3), 62-68. 

Scardamalia, M. & Bereiter, C., (1994). Computer Support for Knowledge-Building 

Communities. The Journal of the Learning Sciences, 3 (3), 256-283. 

Terpstra, K. (2007). Distance Education Technology. University of Wisconsin-Madison: School 

of Education, Distance Education Professional Development Program. 

Toth, T. (2003).Technology for trainers. Alexandria, VA: American Society for Training and 

Development (ASTD). 

Tripp, S., & Bichelmeyer, B. (1990). Rapid Prototyping: An Alternative Instructional Design 

Strategy. Educational Technology Research and Devellopement, 38(1), 31-44. 

Τσακίρη Δέσποινα, Μαρία Μ. Καπετανίδου,   «Τεχνικές για την ανάπτυξη της κριτικής και 

δημιουργικής σκέψης» Ι, στο: Βασίλης Κουλαϊδής (επιμ.), Σύγχρονες Διδακτικές 

Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής- Δημιουργικής Σκέψης, για την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, ΟΕΠΕΚ, Αθήνα, σσ. 95-121. 

Τσατσαρώνη Α., Κούρου Μ., «Προγράμματα Σπουδών – Δημιουργική και Κριτική Σκέψη: 

Όροι και προϋποθέσεις», στο: Βασίλης Κουλαϊδής (επιμ.), Σύγχρονες Διδακτικές 

Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής- Δημιουργικής Σκέψης, για την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, ΟΕΠΕΚ, Αθήνα, σσ. 61-77. 

Tyler, R. W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Τhe University of Chicago 
Press. 
Waterhouse, S., & Rogers, R. O. (2004) The Importance of Policies in E-Learning Instruction, 

EDUCAUSE Quarterly, 27(3), 28-39. 

Χουλιάρα, Ξ., Ροδοκανάκη, Μ. Φ., & Αντωνίου, Κ. (2011, Νοέμβριος). Wikis- η αξιοποίησή 

τους στη σχολική τάξη: το μάθημα ασύγχρονης εκπαίδευσης ΔΚΕΕ 05. Ανακοίνωση 

παρουσιάστηκε στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοιχτή & Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση, Λουτράκι, Ελλάδα. 

Zeidman, B. (2003). Guidelines for effective e-learning. Chief Learning Officer, 2, 24-28. 

Zhao, J. & Kanji, A.(2001). Web-Based Collaborative Learning Methods and Strategies in 

Higher Education, Proceedings of the 2nd International Conference on Information 

Technology Based Higher Education and Training, Kumamoto, Japan. Διαθέσιμο από: 

http://www.eecs.kumamoto-u.ac.jp/ITHET01/proc/139.pdf (προσπελάστηκε Μάιος 

2012). 

Ziefle, M. (1998). Effects of display resolution on visual performance. Human Factors, 40(4), 

555–568. 

http://www.eecs.kumamoto-u.ac.jp/ITHET01/proc/139.pdf

