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Περίληψη. Έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι η εκπαίδευση που προάγει την ανάπτυξη της
δημιουργικής σκέψης των μαθητών και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, είναι
σημαντική όχι μόνο για την ατομική τους ευημερία αλλά και για την οικονομία και την
κοινωνία. Γι αυτό και τα τελευταία χρόνια η δημιουργικότητα είναι ένας απ’ τους πιο
συχνά αναφερόμενους όρους στους εκπαιδευτικούς κύκλους και στις εκπαιδευτικές
πολιτικές. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη
του δημιουργικού δυναμικού των μαθητών είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο.
Συνεπώς, έχει μεγάλη σημασία να κατανοούν την έννοια της δημιουργικότητας, να
μπορούν να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά της, καθώς και τα χαρακτηριστικά του
δημιουργικού μαθητή και να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες στρατηγικές και μεθόδους
διδασκαλίας για να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα των μαθητών τους. Στην παρούσα
εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε με
στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων/πεποιθήσεων των καθηγητών των μαθηματικών
της β/μιας εκπαίδευσης σχετικά με τη δημιουργικότητα των μαθητών στα μαθηματικά.
Η έρευνα επικεντρώνεται γύρω από τρία ζητήματα : τη φύση της δημιουργικότητας, το
προφίλ του δημιουργικού μαθητή και τα κριτήρια (συμπεριφορές, στρατηγικές και
μεθόδους διδασκαλίας) του περιβάλλοντος της τάξης που προάγουν τη
δημιουργικότητα.
Λέξεις κλειδιά: Μαθηματική δημιουργικότητα, αντιλήψεις εκπαιδευτικών,
συγκλίνουσα και αποκλίνουσα σκέψη, υποκειμενικές θεωρίες εκπαιδευτικών.

Εισαγωγή
Δημιουργική σκέψη-δημιουργικότητα
Όλο και περισσότεροι φορείς χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο φαίνεται να
αναγνωρίζουν ότι η προαγωγή της φαντασίας και της δημιουργικής σκέψης των παιδιών
είναι μια επένδυση για το μέλλον της χώρας τους (Beghetto, 2008). Διεθνείς, ευρωπαϊκοί
και εθνικοί φορείς και οργανισμοί, θέτουν πλέον ως αναγκαιότητα, για τις κοινωνίες και
τους πολίτες του μέλλοντος, την προαγωγή των δεξιοτήτων που διευκολύνουν την έκφραση
της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Το 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1 δέχθηκε
1

Απόφαση αριθ 1350/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου
2008, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Δημιουργικότητας και Καινοτομίας (2009). “Η Ευρώπη χρειάζεται να
ενισχύσει την ικανότητα δημιουργικότητας και καινοτομίας που διαθέτει για κοινωνικούς και οικονομικούς
λόγους, προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης: η ικανότητα
καινοτομίας συνδέεται στενά με τη δημιουργικότητα ως προσωπικό χαρακτηριστικό, και για να αξιοποιηθεί
πλήρως χρειάζεται να διαδοθεί ευρέως στον πληθυσμό, πράγμα που απαιτεί προσέγγιση βασισμένη στη δια
βίου μάθηση …. Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να φροντίζουν επαρκώς και σε όλα τα
κατάλληλα επίπεδα για την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων που στηρίζουν τη δημιουργικότητα και την
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ως στόχο της ΕΕ “την προώθηση της δημιουργικότητας, μέσω της διά βίου μάθησης, ως
κινητήρια δύναμη για την καινοτομία και ως βασικού παράγοντα για την ανάπτυξη των
προσωπικών επαγγελματικών, επιχειρηματικών και κοινωνικών ικανοτήτων και την
ευημερία όλων των ατόμων στην κοινωνία”.
Η δημιουργική σκέψη αποτελεί τα τελευταία χρόνια, συστηματικό αντικείμενο έρευνας
στον χώρο της ψυχολογίας αλλά και της παιδαγωγικής καθώς είναι μια πολυπρισματική
έννοια.
Η
νοητική
αυτή
ικανότητα
του
ατόμου
σχετίζεται
με
την
επινοητικότητα/εφευρετικότητα και την πρωτοτυπία της σκέψης, την λεγόμενη
δημιουργικότητα. Η δημιουργικότητα, έγινε αντικείμενο επιστημονικής έρευνας από τα
μέσα του 20ου αιώνα, ιδίως μετά τη διατύπωση της θεωρίας του JP Guilford ο οποίος
τόνισε ότι η δημιουργικότητα καλύπτει τις πιο χαρακτηριστικές ικανότητες των ατόμων,
που εκδηλώνονται με την εφευρετικότητα, τη σύνθεση και το σχεδιασμό. Ο Guilford
διέκρινε τη συγκλίνουσα (Convergent Thinking) και την αποκλίνουσα σκέψη (Divergent
Thinking) 2. Η έρευνα σχετικά με την δημιουργική σκέψη έχει αντλήσει πολλά στοιχεία από
τις απόψεις του, ο οποίος τη θεωρεί αφηρημένη σκέψη και τη συνδέει με τη διαδικασία
επίλυσης προβλήματος.
Στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί διάφοροι ορισμοί για τη δημιουργικότητα. Η
πλειοψηφία των ορισμών αυτών είναι ασαφής ή αόριστη και δεν υπάρχει ένας ορισμός
λειτουργικός και καθολικά αποδεκτός (Mann, 2006). Ο Mann στη βιβλιογραφική έρευνα
που έκανε το 2006 εντόπισε περισσότερους από 100 ορισμούς της δημιουργικότητας. Οι
θεωρίες και οι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί για τη δημιουργικότητα βασίζονται κυρίως,
σε διαφορετικές ψυχολογικές θεωρίες και θεωρίες μάθησης. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να
εκφραστεί η δημιουργικότητα, καθένας από τους οποίους δίνει μικρότερη ή μεγαλύτερη
έμφαση σε μια από τις διαφορετικές συνιστώσες της. Η δημιουργική σκέψη προσεγγίζεται
άλλοτε ως διαδικασία (process) που οδηγεί σε ασυνήθιστες σκέψεις ή στο να δει κανείς ένα
παλιό πρόβλημα με νέο τρόπο και άλλοτε ως το αποτέλεσμα, το προιόν της σκέψης
(product) που είναι δημιουργικό, όπως το έργο των τεχνών, της αρχιτεκτονικής,της μουσικής
κ.ά. Άλλοι ερευνητές εστιάζουν στο άτομο (person) και άλλοι στο γενικό περιβάλλον
(general domain), μέσω του οποίου ένα άτομο παράγει ένα αντιληπτό προϊόν που είναι
ταυτόχρονα καινούργιο και χρήσιμο.
Ο Torrance (1974) πρότεινε έναν ορισμό της δημιουργικότητας ο οποίος χρησίμευσε ως
βάση για τη δημιουργία μιας σειράς δοκιμασιών (τεστ), που σχεδιάστηκαν για την
αξιολόγηση της δημιουργικής σκέψης παιδιών και ενηλίκων. Ο ορισμός αυτός βασίστηκε σε
καινοτομία, ενόψει της εξεύρεσης καινοτόμων και πρωτότυπων λύσεων για την προσωπική, την εργασιακή και
την κοινωνική ζωή.”
2
Ο Guilford (1959) διέκρινε τη συγκλίνουσα από την αποκλίνουσα σκέψη:
Συγκλίνουσα-κριτική σκέψη, είναι ένας τρόπος σκέψης που χρησιμοποιείται για την επίλυση προβλημάτων
που επιδέχονται μια μόνο απάντηση. Η συγκλίνουσα σκέψη αντιστοιχεί στον παραδοσιακό τρόπο αντίληψης,
όπου η σκέψη οδηγείται σε μια λύση, με δομημένους – προ- καθορισμένους τρόπους που στηρίζονται στη
λογική και συνήθως τα αποτελέσματα είναι κατά κάποιον τρόπο προκαθορισμένα. Αποκλίνουσα–
δημιουργική σκέψη, είναι ένας τρόπος σκέψης που ακολουθεί ασυνήθιστες διαδικασίες και τα
αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν δε θα μπορούσαμε να τα εντάξουμε στην κατηγορία των αναμενόμενων
(Σιούτας κ.ά, ΥΠΕΠΘ).
Mε την αποκλίνουσα - δημιουργική σκέψη το άτομο απομακρύνεται από τις γνωστές και συνηθισμένες
απαντήσεις. Η αποκλίνουσα-δημιουργική σκέψη, αντιπροσωπεύει ένα πιο ελεύθερο τύπο πνευματικής
διεργασίας, της οποίας το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι το παραγόμενο υλικό είναι ο μεγάλος αριθμός
πιθανών λύσεων. Με απλά λόγια θα λέγαμε ότι η συγκλίνουσα σκέψη βασίζεται στη λογική ενώ η
αποκλίνουσα στη φαντασία.
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τέσσερα αλληλοσχετιζόμενα χαρακτηριστικά : την ευελιξία, την καινοτομία, την ευχέρεια
και την επεξεργασία.
- Η (πνευματική) ευχέρεια (fluency) είναι η ικανότητα του ατόμου να παράγει πολλές
διαφορετικές ιδέες και λύσεις, για το ίδιο πρόβλημα.
- Η καινοτομία (novelty) είναι η ικανότητα του ατόμου να παράγει πρωτότυπες ιδέες και
λύσεις κατά τη διαδικασία προσέγγισης ενός προβλήματος.
- Η ευελιξία (flexibility) της σκέψης αναφέρεται στη ικανότητα του ατόμου να
μετατοπίζεται από έναν τρόπο προσέγγισης του προβλήματος σε έναν άλλο.
- Η επεξεργασία (elaboration) αναφέρεται στη ικανότητα του ατόμου να περιγράφει και να
γενικεύει ιδέες, να πηγαίνει με άλλα λόγια ένα βήμα παραπέρα.
Ο Torrance ορίζει την ευχέρεια, την ευελιξία και την πρωτοτυπία ως βασικά συστατικά της
δημιουργικότητας (Leikin & Lev, 2007).
Η δημιουργικότητα, για πολλά χρόνια θεωρήθηκε ως ένα από τα κύρια γνωρίσματα της
χαρισματικότητας (Renzulli, 2002) και μελετήθηκε ως γνώρισμα των προικισμένων
(χαρισματικών) ατόμων. Δηλαδή ατόμων που διαθέτουν ένα εξαιρετικό ταλέντο ή
ιδιαίτερες και ξεχωριστές ικανότητες, δεξιότητες και ταλέντα, για παράδειγμα όπως ο
Αινστάιν, ο Μόζαρτ, ο Τολστόι, ο Fermat, ο Riemann κ.ά. Σύμφωνα με την χαρισματική
άποψη επειδή η δημιουργικότητα δεν είναι ίδια σε όλα τα άτομα δεν μπορεί να βελτιωθεί
με τη διδασκαλία. Τα επιτεύγματα της δημιουργικής σκέψης θεωρούνται περισσότερο ως
ευκαιριακές εκρήξεις της διαίσθησης παρά μια συνεχής και συνειδητή πορεία που
επιδέχεται βελτίωση και μπορεί να αξιολογείται στο σχολείο (Silver, 1997).
Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια ανατρέπουν την κρατούσα
αυτή αντίληψη, την παραδοσιακή άποψη και εστιάζουν την προσοχή τους στις
δημιουργικές δυνάμεις που διαθέτει το κάθε άτομο καθώς και στις τεχνικές οι οποίες
μπορούν να τις ενεργοποιήσουν προκειμένου η δημιουργική σκέψη να εκδηλωθεί και να
αναπτυχθεί. Σύμφωνα με τη σύγχρονη άποψη, όλοι οι άνθρωποι έχουν δημιουργικές
ικανότητες οι οποίες μπορούν να εκδηλωθούν και να εξελιχθούν και δεν χρειάζεται να είναι
κάποιος μια εξέχουσα ή ευφυέστατη προσωπικότητα όπως ο Einstein ή ο Beethoven για να
θεωρηθεί δημιουργικός. Η διαφοροποίηση μεταξύ των ατόμων είναι ποσοτική, είναι
δηλαδή θέμα διαβάθμισης 3 και όχι ποιοτική και επομένως χρειάζεται το κατάλληλο
περιβάλλον και τη σωστή καθοδήγηση για να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί. Αυτή η
άποψη για τη δημιουργικότητα παρέχει μια βάση για παιδαγωγικές εφαρμογές καθώς
δέχεται ότι είναι μια ανθρώπινη ικανότητα, η οποία είναι έμφυτη σε κάθε παιδί και
επομένως όπως όλες οι ανθρώπινες ικανότητες μπορεί να καλλιεργηθεί με ειδικά
σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η διδασκαλία που εμπλουτίζεται από τη
δημιουργικότητα σύμφωνα με τη σύγχρονη αυτή δημοκρατική άποψη, θα μπορούσε να
είναι κατάλληλη για ένα μεγάλο εύρος μαθητών και όχι μόνο για λίγα ιδιαίτερα άτομα
(Craft, 2000, Silver, 1997).
Επειδή η σημασία και η προαγωγή της δημιουργικότητας στην εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα
σημαντική γι’ αυτό κρίνεται αναγκαία να προαχθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
(Sawyer, 2006). Η προώθησή της επιτυγχάνεται μέσα απ’ τα Αναλυτικά Προγράμματα
3

Για παράδειγμα το μοντέλο του Siswono (2010) περιλαμβάνει πέντε επίπεδα αξιολόγησης της
δημιουργικότητας: πολύ δημιουργικό, δημιουργικό, αρκετά δημιουργικό, σχεδόν μη δημιουργικό, μη
δημιουργικό.
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Σπουδών σε πολλές χώρες, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγεται και η χώρα μας. Για
παράδειγμα, στο Δ.Ε.Π.Π.Σ - Α.Π.Σ, 2003 για την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, η
δημιουργικότητα η οποία συνδέεται με τους όρους «κριτική σκέψη» και «δημιουργική
σκέψη» και συνεπαγόμενα με τη συνδυαστική έννοια της κριτικής-δημιουργικής σκέψης
αποτελεί το εφαλτήριο για την προώθηση του γενικότερου παιδαγωγικού στόχου προς την
προώθηση ενός δημιουργικού, διαθεματικού σχολείου.
Μαθηματική δημιουργικότητα
Η μαθηματική δημιουργικότητα είναι μια ειδική περίπτωση της δημιουργικότητας του
ατόμου, η οποία λαμβάνει υπόψη της και τη λογική παραγωγική φύση του τομέα αυτού.
Λόγω της δυσκολίας στη δομή της και των χαρακτηριστικών που την καθορίζουν, ο ορισμός
της είναι ένας προκλητικός στόχος. Σύμφωνα με τον Ervynck (1991) η δημιουργία χρήσιμων
μαθηματικών εννοιών μέσω του συνδυασμού των προηγουμένως γνωστών εννοιών ή η
ανακάλυψη άγνωστων σχέσεων σε μια μαθηματική κατάσταση, μπορεί να θεωρηθεί ως
δημιουργική πράξη στα μαθηματικά. Η διορατικότητα του λύτη είναι με άλλα λόγια μια
ένδειξη της μαθηματικής δημιουργικότητας του, σύμφωνα με τον Ervynck. Ο Laycock (1970)
περιέγραψε τη μαθηματική δημιουργικότητα ως τη δυνατότητα να αναλύσει κανείς ένα
δεδομένο πρόβλημα από μια διαφορετική σκοπιά, να ανακαλύψει κανονικότητες
(patterns), διαφορές και ομοιότητες, να παράγει διαφορετικές ιδέες και λύσεις και να
επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο για να εξετάσει την άγνωστη μαθηματική κατάσταση.
Η παραγωγή πρωτότυπου και χρήσιμου υλικού είναι ένας ορισμός της δημιουργικότητας
που πολλοί μελετητές φαίνεται να συμφωνούν. Επειδή ο ορισμός αυτός, που δίνει έμφαση
στο παραγόμενο αποτέλεσμα της σκέψης, δεν είναι εύχρηστος για τον προσδιορισμό και
την προώθηση της δημιουργικής σκέψης στους μαθητές, ορισμένοι ερευνητές έχουν κάνει
τη διάκριση μεταξύ του ορισμού της μαθηματικής δημιουργικότητας στο επαγγελματικό
επίπεδο και των σχολικών επιπέδων. Η μαθηματική δημιουργικότητα των μαθητών
αξιολογείται σε σχέση με τις προηγούμενες εμπειρίες τους και την επίδοση άλλων μαθητών
που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης με αυτούς. Ο Sriraman (2004) σημειώνει ότι
“οι μαθητές μπορούν να προβάλλουν νέες διορατικές μαθηματικές λύσεις, αυτές οι λύσεις
είναι συνήθως καινούργιες για τα μαθηματικά τα οποία οι μαθητές έχουν ήδη μάθει και τα
προβλήματα που έχουν ήδη λύσει” 4. Για την Leikin (2007) η πρωτοτυπία συγκεκριμένης
λύσης ενός μαθητή μετριέται από το πόσο σπάνια είναι η λύση αυτή για το επίπεδο των
μαθηματικών στο οποίο ανήκει ο μαθητής.
Η μαθηματική δημιουργικότητα στα σχολικά μαθηματικά συνδέεται συνήθως με τη επίλυση

προβλήματος (problem solving) και τη διατύπωση προβλήματος (problem posing) (Silver
1997). Οι Polya, Krutetskii και αργότερα οι Ervynck και Silver συνέδεσαν την έννοια της
δημιουργικότητας στα μαθηματικά με δραστηριότητες πολλαπλών τρόπων επίλυσης και
τόνισαν ότι η επίλυση προβλημάτων με διαφορετικούς τρόπους χαρακτηρίζει τη
4

Ο Sriraman (2004) αναρρωτήθηκε αν θα μπορούσε η ανακάλυψη από τους μαθητές ενός έως τώρα γνωστού
αποτελέσματος να θεωρηθεί δημιουργική εργασία; Σύμφωνα με τους Beghetto και Kaufman (2009), οι
παραδοσιακές απόψεις για τη δημιουργικότητα θα απαντούσαν όχι. Αλλά ο Sriraman (2004) πιστεύει ότι η
δημιουργική εργασία των μαθητών συνδέεται με την πρωτότυπη εργασία των μαθηματικών γιατί
ανακαλύπτουν κάτι που δεν τους είναι γνωστό, παρόλο που το αποτέλεσμα είναι ήδη γνωστό στους άλλους. Η
άποψη αυτή συμπίπτει με την άποψη που διατύπωσε το 1945 ο Hadamard : “Μεταξύ της εργασίας του
μαθητή που προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα στη γεωμετρία ή την άλγεβρα και στη εργασία του ερευνητή,
υπάρχει μόνο μια διαφορά βαθμού, μια διαφορά επιπέδου, αλλά και οι δύο εργασίες είναι παρόμοιας
φύσης“.
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δημιουργικότητα της μαθηματικής σκέψης (Τσικοπούλου, 2015). Οι λύσεις στο ίδιο
πρόβλημα, σύμφωνα με τις Leikin κ.ά (2007), θεωρούνται διαφορετικές εάν είναι
βασισμένες σε:
(α) διαφορετικές αναπαραστάσεις ορισμένων μαθηματικών εννοιών που περιέχονται στο
προς λύση πρόβλημα
(β) διαφορετικές ιδιότητες (ορισμοί ή θεωρήματα) των μαθηματικών εννοιών ή
(γ) διαφορετικά εργαλεία και θεωρήματα από διαφορετικούς κλάδους των μαθηματικών.
Στην περίπτωση που οι διαφορετικές λύσεις χρησιμοποιούνται στη γεωμετρία θεωρούν τις
διαφορετικές βοηθητικές κατασκευές ως διαφορά του τύπου (β).
Οι έννοιες της ευχέρειας, της ευελιξίας και της καινοτομίας που διατύπωσε ο Torence
προσαρμόστηκαν και εφαρμόστηκαν στον τομέα των μαθηματικών από τον Balka (1974) ο
οποίος διατύπωσε έξι διαφορετικά κριτήρια για την περιγραφή της μαθηματικής
δημιουργικότητα5.
Εκπαιδευτικοί και δημιουργικότητα
Ένα απ' τα ζητήματα στα οποία έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, σε σχέση με τη
δημιουργικότητα στο σχολείο, είναι ο σύνθετος ρόλος που διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός
στο περιβάλλον της τάξης. Η τάξη έχει θεωρηθεί ως ένα προνομιακό πλαίσιο για την
προώθηση της δημιουργικότητας, προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική και ατομική
πρόοδος των μαθητών (Runco, 2004). Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν
να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη του δημιουργικού δυναμικού των μαθητών
είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο. Συνεπώς, έχει μεγάλη σημασία οι εκπαιδευτικοί να
κατανοούν την έννοια της δημιουργικότητας να μπορούν να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά
της καθώς και τα χαρακτηριστικά του δημιουργικού μαθητή και να χρησιμοποιούν τις
κατάλληλες στρατηγικές και μεθόδους διδασκαλίας για να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα
των μαθητών τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, αρκετές μελέτες έχουν ασχοληθεί με
ερωτήματα όπως «ποιές είναι αντιλήψεις των δασκάλων για τη δημιουργικότητα"," ξέρουν
πώς να διευκολύνουν το δημιουργικό δυναμικό των μαθητών","ποιές μεταβλητές φαίνεται
να συμβάλλουν στη δημιουργικότητα των μαθητών ", κ.λπ (Gregoriadis κ.ά, 2011).
Το ζήτημα της δημιουργικότητας στο σχολείο έχει εξετασθεί όχι μόνο απ' τη μεριά της
διερεύνησης της ισχύος των αντικειμενικών θεωριών, δηλαδή την εξέταση κι επαλήθευση
διάφορων θεωρητικών προσεγγίσεων απ' τους ερευνητές, αλλά και απ' τη μεριά της
καταγραφής κι ερμηνείας των υποκειμενικών θεωριών των εκπαιδευτικών για το
συγκεκριμένο ζήτημα (Κωνσταντινίδου κ. ά, 2011). Η σπουδαιότητα των υποκειμενικών
θεωριών των εκπαιδευτικών και η αναγκαιότητα να συμπληρώνουν τις αντικειμενικές
θεωρίες των ερευνητών έχει επισημανθεί από αρκετούς επιστήμονες. O Beghetto (2006)
5

Τα κριτήρια αυτά επιλέχτηκαν από μια επιτροπή διάσημων και διακεκριμένων εκπαιδευτικών. Όλα έχουν
προσδιοριστεί για να ελέγχουν τη δημιουργική ικανότητα στα μαθηματικά και περιλαμβάνουν τη δυνατότητα:
(ι) να διατυπώνει κανείς τις υποθέσεις σε μια μαθηματική κατάσταση,
(ii) να καθορίζει τα μαθηματικά patterns σε μια μαθηματική κατάσταση,
(iii) να σπάζει τα σύνολα των καθιερωμένων στερεοτύπων του μυαλού σε μια μαθηματική κατάσταση,
(iv) να σκέφτεται και να αξιολογεί ασυνήθιστες μαθηματικές ιδέες, σε μια μαθηματική κατάσταση,
(v) να σκέφτεται υπό το πρίσμα των συνεπειών για μια μαθηματική κατάσταση, να διαισθάνεται τι είναι αυτό
που λείπει και να υποβάλει ερωτήσεις που θα επιτρέψουν να συμπληρωθούν οι μαθηματικές
πληροφορίες που λείπουν και
(vi) να χωρίζει τα γενικά μαθηματικά προβλήματα σε συγκεκριμένα υποπροβλήματα.
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αναφέρει χαρακτηριστικά πως οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την προαγωγή της
δημιουργικότητας, αντικατοπτρίζουν την προσωπική τους κατανόηση κι ερμηνεία για το
θέμα αυτό. Επιπλέον, οι Morais και Azevedo (2011) υποστηρίζουν ότι οι αντιλήψεις των
εκπαιδευτικών δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα αλλά είναι οι αντικειμενικές
νοητικές τους κατασκευές για το θέμα.
Σύμφωνα με την ερευνητική ανασκόπηση των Andiliou & Murphy (2010) οι έρευνες που
διεξήχθησαν τις τελευταίες δεκαετίες για τη διερεύνηση των πεποιθήσεων των
εκπαιδευτικών, σχετικά με τη δημιουργικότητα στο σχολείο, επικεντρώθηκαν σε τρία
ζητήματα: τη φύση της δημιουργικότητας, το προφίλ του δημιουργικού μαθητή και τα
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της τάξης που προάγουν τη δημιουργικότητα. Ο κύριος
σκοπός αυτών των ερευνών ήταν να καταγράψουν και να παρουσιάσουν τις πεποιθήσεις
των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και των
μελλοντικών εκπαιδευτικών (φοιτητές εκπαιδευτικών τμημάτων κατά την διάρκεια της
έρευνας) για τα παραπάνω ζητήματα και να προσπαθήσουν να τις ερμηνεύσουν). Οι
περισσότερες από τις δημοσιευμένες μελέτες που διερευνούν τις πεποιθήσεις των
εκπαιδευτικών σχετικά με δημιουργικότητα, σύμφωνα με τις Andiliou και Murphy (2010)
αφορούν εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και λίγες από αυτές εξετάζουν τις
απόψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μελέτες σχετικά με τις
πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προσφέρουν πολύτιμα συμπεράσματα
σχετικά με τη δημιουργικότητα και την προώθησή της στο σχολείο. Η έρευνα για τις
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, τις στάσεις και τις σιωπηρές θεωρίες τους μπορεί να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις μας σχετικά με το ποιες στρατηγικές διδασκαλίας και
συμπεριφορές των εκπαιδευτικών μπορούν να προωθήσουν ή να αποτρέψουν τη
δημιουργικότητα (Beghetto, 2006). Μπορούν ακόμα να βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις
ανάγκες, τις παρανοήσεις ή και τις προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών αλλά και να
διακρίνουμε τις αντιλήψεις που πρέπει να ενισχυθούν. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για
τη δημιουργικότητα μπορεί να συμβάλουν στην καθιέρωση καλύτερων πρακτικών
διδασκαλίας προκειμένου να ενθαρρυνθεί η δημιουργικότητα στην τάξη (Jeffrey & Craft,
2004).

Σκοπός της έρευνας
Λαμβάνοντας υπόψη τη στενή σχέση των Μαθηματικών με την προαγωγή της
δημιουργικότητας στο περιβάλλον του σχολείου και τις σύγχρονες τάσεις της έρευνας σε
θέματα σχετικά με τη δημιουργικότητα, όπως η διερεύνηση των υποκειμενικών θεωριών
και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, διαμορφώθηκε ο σκοπός της παρούσας έρευνας.
Κύριος στόχος ήταν να καταγράψει τις αντιλήψεις-πεποιθήσεις των μαθηματικών της
β/μιας εκπαίδευσης για τη δημιουργικότητα στα μαθηματικά, τις συμπεριφορές και
στρατηγικές που διευκολύνουν κατά τη γνώμη τους την εμφάνιση της δημιουργικότητας
των μαθητών.
Μεθοδολογία
Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε το σχολικό έτος 2015-2016 και συμμετείχαν σ΄αυτή 117
καθηγητές μαθηματικών που υπηρετούσαν σε Γυμνάσια και γενικά Λύκεια της Ανατολικής
Αττικής. Ο Μ.Ο. της ηλικίας τους ήταν 47,5 έτη και ο μέσος όρος της επαγγελματικής
εμπειρίας ήταν 16,3 έτη. Από τους 117 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα 64
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ήταν γυναίκες (50 υπηρετούσαν στο Γυμνάσιο και 14 στο Λύκειο) και 53 άνδρες (20
υπηρετούσαν στο Γυμνάσιο και 33 στο Λύκειο). Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να
συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο με 34 στοιχεία που διερευνά τις αντιλήψεις τους
σχετικά με τη δημιουργικότητα. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε ηλεκτρονικά σε 132
μαθηματικούς από τους οποίους απάντησαν 117, χωρίς καμία διευκρίνηση ή επεξήγηση
των όρων που περιείχε και χωρίς να έχει προηγηθεί επιμόρφωση για την δημιουργικότητα.
Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας βασίστηκε σε αυτό των Gregoriadis κ.ά, (2011).
Το ερωτηματολόγιο αυτό, αναδιαμορφώθηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις
παρούσας έρευνας και εμπλουτίστηκε με επιπλέον ερωτήσεις. Τα 34 στοιχεία που
περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας ομαδοποιούνται σε τρεις
υποομάδες που επικεντρώνονται σε τρεις βασικές πτυχές της δημιουργικότητας:
(α) τη φύση της δημιουργικότητας (9 στοιχεία),
(β) τα χαρακτηριστικά ενός δημιουργικού παιδιού (13 στοιχεία) και
(γ) τις συμπεριφορές και τις στρατηγικές διδασκαλίας που προάγουν τη δημιουργικότητα
(12 στοιχεία).
Το δείγμα της έρευνας δεν είναι αντιπροσωπευτικό των καθηγητών μαθηματικών που
υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γιατί προέρχεται μόνο από μια περιοχή της
Αττικής. Κατά συνέπεια θα περιοριστούμε μόνο στην περιγραφική εξέταση των
ερευνητικών αποτελεσμάτων. Τα όποια συμπεράσματα εξάγονται, προφανώς εκφράζουν
τάσεις που επικρατούν στο δείγμα, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα γενίκευσης.

Αποτελέσματα της έρευνας
1η υποομάδα ερωτήσεων : « Φύση της δημιουργικότητας »
Από την στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων της 1ης υποομάδας των ερωτήσεων
«Φύση της δημιουργικότητας» (9 στοιχεία), οι καθηγητές των μαθηματικών στη β/μια
εκπαίδευση που συμμετείχαν στην έρευνα, φαίνεται να έχουν μια αποτελεσματική γνώση
των βασικών χαρακτηριστικών της δημιουργικότητα (πίνακας 1).
Για παράδειγμα, υπάρχει μια εντυπωσιακή συμφωνία (93,1%) ότι η δημιουργικότητα
αναφέρεται στην ικανότητα του μαθητή να προτείνει πολλαπλές ιδέες και λύσεις για τη
λύση ενός συγκεκριμένου προβλήματος, ενώ ένα πολύ υψηλό ποσοστό των συμμετεχόντων
(80,3%) συμφωνεί με την άποψη ότι η δημιουργικότητα σχετίζεται με την ικανότητα του
μαθητή να παράγει πρωτότυπες λύσεις. Συμφωνούν δηλαδή με τα δύο κυρία
χαρακτηριστικά της δημιουργικότητας όπως τα όρισε ο Torence, την ευχέρεια και την
καινοτομία. Μόνο το 30,8% των συμμετεχόντων πιστεύουν ότι η δημιουργικότητα
συνδέεται θετικά με την ευφυΐα.
Περισσότεροι από τους μισούς (54,7%) από τους συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η
δημιουργικότητα είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων των παιδιών και επομένως δεν είναι
σπάνιο φαινόμενο(ερώτηση 1). Αλλά λιγότεροι από τους μισούς από τους συμμετέχοντες
δεν φαίνεται να πιστεύουν πως η δημιουργικότητα μπορεί να αναπτυχθεί σε κάθε μαθητή
(ερώτηση 18) αλλά μόνο σε όσους είναι από τη φύση τους δημιουργικοί (56,4%) (ερώτηση
29) ή γιατί θεωρούν πως αυτή είναι ένα σπάνιο έμφυτο χάρισμα (49,5%) (ερώτηση 34).
Γεγονός που καταδεικνύει πως δεν συμμερίζονται τη σύγχρονη δημοκρατική αντίληψη των
ερευνητών ότι η δημιουργικότητα μπορεί να αναπτυχθεί σε όλους τους μαθητές αλλά τη
συνδέουν με τα ταλαντούχα και χαρισματικά άτομα και ως προσόν αυτών των λίγων
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ατόμων.
Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα από την 1η υποομάδα των ερωτήσεων έδειξαν ότι οι
εκπαιδευτικοί έχουν ανάλογες αντιλήψεις με εκείνες των ερευνητών που απαντώνται στη
διεθνή βιβλιογραφία, σχετικά με τον ορισμό και τη φύση της δημιουργικότητας.
Πίνακας 1 : Αντιλήψεις-πεποιθήσεις των μαθηματικών για τη υποκλίμακα
«Φύση της δημιουργικότητας»

1. Η δημιουργικότητα είναι ένα κοινό
χαρακτηριστικό όλων των παιδιών
7. Η δημιουργικότητα αναφέρεται στην ικανότητα
του μαθητή να παράγει πρωτότυπες λύσεις
8. Η δημιουργικότητα αναφέρεται στην ικανότητα
του μαθητή να παράγει κάτι πρωτότυπο και
μοναδικό
9. Η δημιουργικότητα αναφέρεται στην ικανότητα
του μαθητή να λύνει προβλήματα που δεν είχε
αντιμετωπίσει ποτέ πριν
10. Η δημιουργικότητα αναφέρεται στην ικανότητα
του μαθητή να προτείνει πολλαπλές ιδέες και
λύσεις κατά τη διαδικασία επίλυσης ενός
συγκεκριμένου προβλήματος
12. Η ευφυΐα δεν είναι ένας δείκτης
δημιουργικότητας
18. Η δημιουργικότητα μπορεί να προαχθεί σε
όλους τους μαθητές
29. Η δημιουργικότητα μπορεί να προαχθεί μόνο σε
μαθητές που από τη φύση τους είναι
δημιουργικοί
34. Η δημιουργικότητα δεν μπορεί να προαχθεί
γιατί είναι έμφυτη.

Διαφωνώ

Δεν είμαι
σίγουρος/η

35%

10,3%

54,7 %

16,2%

3,4%

80,3%

24%

6,8% 8

69,2 % 81

25,7%

4,2%

70%

2,6%

4,2%

93,1%

30,8%

13,7%

55,5%

35,9%

17%

47 %

27,3%

16,3%

56,4%

32,5%

18%

49,5%

Συμφωνώ

2η υποομάδα ερωτήσεων: «Χαρακτηριστικά του δημιουργικού μαθητή»
Στη 2η υποομάδα των ερωτήσεων (13 στοιχεία), οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν
πώς αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του δημιουργικού μαθητή,
τις ικανότητες και το είδος της σκέψης του (πίνακας 2). Τα αποτελέσματα που προκύπτουν
από τις απαντήσεις της 2ης υποομάδας των ερωτήσεων έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί
εντοπίζουν με σχετική επιτυχία τα πιο δημιουργικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας
των μαθητών.
Για παράδειγμα σχεδόν όλοι τους συμφώνησαν ότι ο δημιουργικός μαθητής, έχει
αυτοπεποίθηση (96,6%) (ερώτηση 25), είναι ανεξάρτητος (89,5%) (ερώτηση 24) και
αυτόνομος (94,8%) (ερώτηση, 22) δεν φοβάται να κάνει λάθη (79,4%)(ερώτηση 6)
τσαλακώνοντας την εικόνα του μέσα στην τάξη, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, δοκιμάζει
ιδέες και λύσεις (63,2%) και έχει εσωτερικά κίνητρα6 (55,5%). ορισμένες από αυτές τις
6

Οι Conti & Amabile (1999) θεωρούν ότι τα εσωτερικά κίνητρα που έχει ο δημιουργικός μαθητής είναι τα
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αρετές δεν έχουν πάντα αξία μέσα στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία γιατί
συνδέονται συνήθως με συμπεριφορές που αποκλίνουν από το συνηθισμένο και το
συμβατικό .
Ως προς το είδος της σκέψης του δημιουργικού μαθητή συμφωνούν (77%) ότι αυτή είναι
ευέλικτη με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τον καθένα τους. Από την άλλη πλευρά, 81,6%
των συμμετεχόντων συμφωνούν ότι είναι δυνατό ένας πολύ έξυπνος μαθητής να μην είναι
δημιουργικός (ερώτηση 28) και ότι η πολύ καλή επίδοση στα μαθηματικά δεν είναι δείκτης
δημιουργικότητας (81,1%) (ερώτηση 30).
Τα υψηλά όμως ποσοστά της αναποφασιστικότητας σχετικά με αν ο δημιουργικός μαθητής
μπορεί να παράγει εύκολα λύσεις στα προβλήματα (34,2%), αν μπορεί να θέτει δικούς του
στόχους (34,1%) και ότι έχει εσωτερικά κίνητρα (29%) δείχνουν ότι είτε υπάρχουν ορισμένα
χαρακτηριστικά της δημιουργικότητα που εκτιμώνται λιγότερο είτε ότι οι καθηγητές έχουν
κάποιες θεωρητικές διαφορές όσον αφορά τη δημιουργική συμπεριφορά με τους
ερευνητές. Σε κάθε περίπτωση, η γενική εικόνα εξακολουθεί να παράγει μια θετική
εντύπωση όσον αφορά την ικανότητα των μαθηματικών της β/μιας να περιγράψουν ένα
δημιουργικό παιδί. Θα πρέπει τέλος να επισημάνουμε ότι ιδιαίτερα υψηλό είναι το
ποσοστό των εκπαιδευτικών (97,4%) που συμφωνεί ότι ο δημιουργικός μαθητής είναι
χαρισματικός (ταλαντούχος). Το ποσοστό αυτό που είναι ιδιαίτερα υψηλό επιβεβαιώνει τη
διαπίστωση που έγινε σε προηγούμενες συσχετιζόμενες με το θέμα αυτό ερωτήσεις. Όταν
οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται το έμφυτο ταλέντο ως αναγκαίο χαρακτηριστικό του
δημιουργικού μαθητή, έχουν την τάση να συγχέουν τα χαρακτηριστικά των προικισμένων
ατόμων με τα αναγκαία χαρακτηριστικά για την έκφραση της δημιουργικότητας. Αυτό ήταν
ένα από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν και οι μελέτες των Aljughaiman et al.
(2005) και των Konstantinidou et al. (2013).
Πίνακας 2 : Αντιλήψεις-πεποιθήσεις των μαθηματικών για την υποκλίμακα
«Χαρακτηριστικά του δημιουργικού μαθητή»

3. Ο δημιουργικός μαθητής δεν φοβάται να ρισκάρει
και να δοκιμάσει
6. Ο δημιουργικός μαθητής δεν φοβάται να κάνει
λάθη
14. Ο δημιουργικός μαθητής έχει εσωτερικά κίνητρα
16. Ο δημιουργικός μαθητής έχει μια κρίσιμη
ικανότητα
19. Ο δημιουργικός μαθητής έχει τη δυνατότητα να
ορίζει δικούς του στόχους
20. Ο δημιουργικός μαθητής βρίσκει εύκολα και
γρήγορα λύσεις στα προβλήματα
22. Ο δημιουργικός μαθητής είναι αυτόνομος
24. Ο δημιουργικός μαθητής είναι ανεξάρτητος
25. Ο δημιουργικός μαθητής έχει αυτοπεποίθηση
27. Ο δημιουργικός μαθητής διαθέτει ευέλικτη

Διαφωνώ

Δεν είμαι
σίγουρος/η

Συμφωνώ

16,2%

20,6%

63,2%

13,7%

6,8%

79,4%

15,4%

29%

55,5%

12,4%

19,4%

68,2%

5,4%

34,1%

60,5%

3,4%

34,2%

62,3%

2,6%
0,9%
0,8%
12,9%

2,6%
9,6%
2,6%
10,2%

94,8%
89,5%
96,6%
77%

κίνητρα να συμμετάσχει σε μια δραστηριότητα αποκλειστικά για την απόλαυση, την πρόκληση ή την
προσωπική ικανοποίηση που ανακύπτει από την ίδια τη δραστηριότητα.

Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη δημιουργικότητα στα μαθηματικά
σκέψη
28. Ένας πολύ έξυπνος μαθητής μπορεί να μην είναι
δημιουργικός
30. Ένας πολύ καλός μαθητής (στα μαθηματικά)
μπορεί να μην είναι δημιουργικός
32. Ο δημιουργικός μαθητής είναι ένα προικισμένο
(χαρισματικό) άτομο.
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12,9%

6%

81,1%

12,9%

6%

81,1%

1,7%

0,9% (1)

97,4%

3η υποομάδα ερωτήσεων : «Χαρακτηριστικά του δημιουργικού περιβάλλοντος»
Η 3η υποκλίμακα περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις που σχετίζονται με τις συμπεριφορές,
πρακτικές και στρατηγικές διδασκαλίας που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ενθαρρύνουν τη
δημιουργικότητα και προωθούν ένα υποστηρικτικό και δημιουργικό περιβάλλον στην τάξη.
Όπως μπορεί να φανεί στον πίνακα 3, τα αποτελέσματα αποκάλυψαν μάλλον αντιφατικές
πεποιθήσεις και ανεπαρκή γνώση για συγκεκριμένες στρατηγικές και πρακτικές για μια
δημιουργική αίθουσα διδασκαλίας. Για παράδειγμα, 42,8% από τους συμμετέχοντες
συμφωνούν ότι η αυτονομία και η ανεξαρτησία προωθούν τη δημιουργικότητα. Το ποσοστό
όμως αυτό είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με το ποσοστό των συμμετεχόντων που
συμφωνούν ότι ο δημιουργικός μαθητής είναι αυτόνομος (94,8%) και ανεξάρτητος (89,5%)
(ερωτήσεις 22 και 23 (πίνακας 3).
Το 42,8% των συμμετεχόντων συμφωνούν ότι οι κλειστού τύπου ερωτήσεις και
προβλήματα διευκολύνουν τη δημιουργικότητα (ερώτηση 15), ενώ το 58,1% ότι οι ανοικτού
τύπου ερωτήσεις και προβλήματα (ερώτηση 21) διευκολύνουν τη δημιουργικότητα. Και στις
δύο αυτές ερωτήσεις τα ποσοστά αναποφασιστικότητας είναι μεγάλα, 30,8% και 26,5%
αντίστοιχα, ενώ δεν υπάρχουν άλλες επιλογές.
Μόνο το 41% των συμμετεχόντων συμφωνεί ότι η αποδοχή και συζήτηση όλων των ιδεών
των μαθητών στην τάξη προάγει τη δημιουργικότητα. Τότε όμως με ποιους τρόπους
προωθείται η ενθάρρυνση και επιβράβευση των μαθητών που το 51,3% των
συμμετεχόντων συμφωνεί ότι συμβάλλει στην ενίσχυση της δημιουργικότητας;
Το 73,5% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι η απόκτηση γνώσεων 7 (ερώτηση 2)
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Οι εκπαιδευτικοί
αυτοί ήταν στην πλειοψηφία τους καθηγητές Λυκείου.
Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι μόνο το 15,3% των εκπαιδευτικών συμφωνούν, ότι η
καλλιέργεια του ανταγωνισμού μεταξύ των συμμαθητών στην τάξη, συμβάλλει στην
προαγωγή της δημιουργικότητας στα μαθηματικά (ερώτηση 17).
Επιπλέον, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 61,5% των εκπαιδευτικών είτε δε γνωρίζουν ή
διαφωνούν με τη δήλωση ότι η παροχή αποδοτικού χρόνου για τα παιδιά μπορεί να
προωθήσει τη δημιουργικότητα (ερώτηση 23).
Το 60,7% των συμμετεχόντων συμφωνεί ότι η εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες και
προβλήματα από καταστάσεις της πραγματικής ζωής προωθεί τη δημιουργικότητα
(ερώτηση 13) και το 64,15% συμφωνεί ότι η χρήση πολυμεσικών εφαρμογών στην τάξη
7

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
απόκτηση γνώσεων. Η εμφάνιση της δημιουργικότητας στα μαθηματικά, σύμφωνα με τον Ervynck (1991),
εξαρτάται από ορισμένες προυποθέσεις. Μία από αυτές είναι ότι πρέπει να κατέχουν τις βασικές γνώσεις
των μαθηματικών εργαλείων (ορισμοί και θεωρήματα).
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προωθούν τη δημιουργικότητα. Αντίθετα το 44,4% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία προωθεί τη δημιουργικότητα στα μαθηματικά. Oι
περισσότεροι καθηγητές που συμφωνούν με το ερώτημα αυτό, διδάσκουν στο Γυμνάσιο.
Θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι από την έρευνα δεν προκύπτει, αφού δεν υπήρχε σχετικό
ερώτημα, αν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί απαντούν τις ερωτήσεις 13, 26 και 31
(πίνακας 3) έχοντας ενσωματώσει στην διδασκαλία τους τη χρήση πολυμεσικών
εφαρμογών, προτείνουν στους μαθητές τους προβλήματα από καταστάσεις της
πραγματικής ζωής και εφαρμόζουν ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ή αν οι απαντήσεις τους
εκφράζουν απλά τις απόψεις τους για τις τρεις αυτές διδακτικές πρακτικές.
Διχασμένοι και προβληματισμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα για
το ρόλο που παίζουν τα σχολικά βιβλία στην προώθηση της δημιουργικότητας των μαθητών
(38,4% διαφωνούν, 41% συμφωνούν και 20,5% δεν μπορούν να πάρουν θέση στο
ερώτημα).
Σε γενικές γραμμές προκύπτει μια θετική εντύπωση όσον αφορά την ικανότητα των
μαθηματικών της β/μιας να περιγράψουν τους τρόπους που απαιτούνται για την
προώθηση της δημιουργικότητας στην τάξη. Παρ’ όλα αυτά, ένα σχετικά σημαντικό
ποσοστό των εκπαιδευτικών έδειξε ότι έχουν αρνητικές στάσεις ή ανεπαρκείς γνώσεις
σχετικά με συγκεκριμένες στρατηγικές και πρακτικές που διευκολύνουν τα δημιουργικά
περιβάλλοντα.
Πίνακας 3 : Αντιλήψεις-πεποιθήσεις των μαθηματικών για την υποκλίμακα
«Χαρακτηριστικά του δημιουργικού περιβάλλοντος»

2. Η απόκτηση γνώσεων προάγει τη
δημιουργικότητα
4. Η αυτονομία και η ανεξαρτησία προάγουν τη
δημιουργικότητα.
5. Η ενθάρρυνση και η επιβράβευση προάγουν
τη δημιουργικότητα.
11. Η αποδοχή και συζήτηση όλων των ιδεών
προάγει τη δημιουργικότητα
13. Η εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες
και προβλήματα από καταστάσεις της
πραγματικής ζωής προωθεί τη
δημιουργικότητα
15. Οι ερωτήσεις και τα προβλήματα κλειστού
τύπου προωθούν τη δημιουργικότητα
17. Η καλλιέργεια του ανταγωνισμού μεταξύ
των μαθητών προάγει τη δημιουργικότητα
21. Οι ερωτήσεις και τα προβλήματα ανοιχτού
τύπου προάγουν τη δημιουργικότητα
23. Η παροχή αποδοτικού χρόνου προάγει τη
δημιουργικότητα
26. Η χρήση πολυμεσικών εφαρμογών προάγει
τη δημιουργικότητα
31. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

Διαφωνώ

Δεν είμαι
σίγουρος/η

Συμφωνώ

14,5%

12%

73,5%

24%

33,3%

42,8%

30%

19,7%

51,3%

38,4%

20,5%

41%

27,3%

12%

60,7%

26,5%

30,8%

42,8%

54,7%

30%

15,3%

15,4%

26,5%

58,1%

39,3%

22,2%

38,5%

33,3%

2,6%

64,1%

27,4%

28,2%

44,4%

Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη δημιουργικότητα στα μαθηματικά
καλλιεργεί τη δημιουργικότητα
33. Τα σχολικά βιβλία των μαθηματικών
επιτρέπουν την εκδήλωση της
δημιουργικότητας των μαθητών

38,4%

20,5%
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41%

Συμπεράσματα – Προτάσεις
Τα ευρήματα της έρευνας αντανακλούν μια προσέγγιση για τη δημιουργικότητα παρόμοια
με αυτή που καταγράφεται και σε άλλες αντίστοιχες έρευνες για εκπαιδευτικούς διαφόρων
βαθμίδων και ειδικοτήτων. Με βάση τα ευρήματα, οι μαθηματικοί που συμμετείχαν στην
παρούσα έρευνα, φάνηκε να αναγνωρίζουν την αξία της δημιουργικότητας στην
εκπαίδευση και να ενστερνίζονται την άποψη ότι για την προώθηση της δημιουργικότητας
των μαθητών απαιτείται η δημιουργία ενός δημιουργικού περιβάλλοντος στην τάξη.
Ωστόσο, αποκαλύφθηκαν και διαφωνίες με τις θεωρίες των ερευνητών σε πολλά θέματα
που σχετίζονται κυρίως με τα χαρακτηριστικά του δημιουργικού μαθητή (γνωστικές πτυχές,
κίνητρα και προσωπικά χαρακτηριστικά). Επιπλέον παρατηρήθηκαν σε πολλές ερωτήσεις
υψηλά επίπεδα αναποφασιστικότητα που υποδηλώνουν τη μη εξοικείωση των
εκπαιδευτικών με συμπεριφορές, πρακτικές και στρατηγικές που διευκολύνουν την
εμφάνιση της δημιουργικότητας των μαθητών. Tα ευρήματα αυτά, σηματοδοτούν ένα
ανεπαρκές θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τη δημιουργικότητα που πιθανόν να οφείλεται
στην απουσία επιμόρφωσης και κατάρτισης για το θέμα. Το ανεπαρκές θεωρητικό
υπόβαθρο σχετικά με τη δημιουργικότητα, είναι όμως ένα κοινό χαρακτηριστικό των
εκπαιδευτικών στα κράτη μέλη της Ε.Ε (Konstadinidou et.al., 2013). Αν λοιπόν επιθυμούμε
την προώθηση της δημιουργικότητας στα σχολεία μας, η κατάρτιση και η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών σε θέματα δημιουργικότητας είναι επιβεβλημένη.
Εκτός από την έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο θέμα αυτό, όπως έχει
πολλάκις επισημανθεί, υπάρχουν και εγγενείς παράγοντες στο περιβάλλον της τάξης που
καθιστούν ανέφικτη την προώθηση της δημιουργικότητας. Tο πρόγραμμα σπουδών, οι
κατευθυντήριες γραμμές, η έλλειψη υποστήριξης από το εκπαιδευτικό σύστημα, οι
απαιτήσεις και οι περιορισμοί του καθημερινού προγράμματος (έλλειψη και πίεση χρόνου)
αφήνουν ελάχιστα περιθώρια στους εκπαιδευτικούς να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη ενός
κλίματος που να προωθεί την δημιουργικότητα των μαθητών στην τάξη. Η δημιουργικότητα
ενισχύεται όταν το περιβάλλον της τάξης είναι υποστηρικτικό, ενθαρρυντικό και παρέχει
συναισθηματική ασφάλεια και εμπιστοσύνη στους μαθητές. Αντίθετα ένα περιβάλλον
υπερβολικά υποβοηθητικό, όπως αυτό που συναντάμαι στις περισσότερες σχολικές
αίθουσες, όπου όλα παρέχονται έτοιμα χωρίς νοητικό κόστος, αδρανοποιούν το
δημιουργικό δυναμικό των μαθητών.
Η δημιουργική συμπεριφορά ενώ εγκωμιάζεται και προβάλλεται στα επίσημα κείμενα της
εκπαιδευτικής δεοντολογίας, στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική συχνά είναι
ανεπιθύμητη και αποτρέπεται. Αρκετοί ερευνητές (π.χ. Beghetto, 2006, Runco, 2003)
θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν αρνητική στάση για τα χαρακτηριστικά και τις
συμπεριφορές που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα, επειδή νομίζουν ότι απειλούν τον
γνώριμο σε αυτούς τρόπο διαχείρισης της τάξης και της διδασκαλίας.
Παρόλο που η βιβλιογραφία υποστηρίζει την ανάπτυξη της μαθηματικής δημιουργικότητας,
δεν παραλείπει να αναφέρει ότι υπάρχει έλλειψη εργαλείων για τον προσδιορισμό της.
Περισσότερη έρευνα είναι απαραίτητη στον τομέα αυτό, ώστε για να αναπτυχθούν
κατάλληλα και εύχρηστα εργαλεία προσδιορισμού της για να μπορεί να μετρηθεί η
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αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων για την ενθάρρυνση και την προαγωγή της
δημιουργικότητας των μαθητών. Εάν επιθυμούμε να αναπτυχθεί η δημιουργική σκέψη των
μαθητών είναι απαραίτητο να αλλάξουν οι πρακτικές των τάξεων και τα διδακτικά υλικά.
Αυτές οι αλλαγές θα είναι αποτελεσματικές μόνο εάν η δημιουργικότητα στα μαθηματικά
είναι μέρος της εκπαιδευτικής εμπειρίας (Mann, 2006).
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