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Δεκηνπξγηθόηεηα  

 ζεκαληηθόο παξάγνληαο ηεο αλζξώπηλεο αλάπηπμεο ζηα πιαίζηα 
ηεο αηνκηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο πξνόδνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε :  

 

 ην θαηλνηόκν θαη ζεκαληηθό έξγν γηα ηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο  

 
(Beghetto & Kaufman, 2007, Hennessey & Amabile, 2010, Runco, 2004, Simonton, 2000, 

 Sternberg, 2006, 2012, Sternberg, Kaufman, & Pretz, 2002 Sternberg & Lubart, 1999) 

  

   



Δεκηνπξγηθόηεηα  

ζπγθεθξηκέλα απνηειεί ηελ ηθαλόηεηα :  

  

 δεκηνπξγίαο ελόο θαηλνηόκνπ έξγνπ  

 δηαηύπσζεο  κηαο λέαο ηδέαο  

 Πξσηόηππεο επίιπζεο ελόο πξνβιήκαηνο 

 

πνπ έρεη αμία θαη λόεκα γηα ην άηνκν, γηα  ην θνηλσληθό ηνπ πεξηβάιινλ ή 

ραίξεη παγθόζκηαο αλαγλώξηζεο 

 

(Hennessey & Amabile, 2010)  

(Sternberg, 2006, 2012)  



Δεκηνπξγηθόηεηα: ην κνληέιν ησλ 
Beghetto & Kaufman 
 

 

 

  Οη Beghetto & Kaufman (2002, 2007, 2009) πξόηεηλαλ ηνλ 

δηαρσξηζκό ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ζε ηέζζεξα επίπεδα: 

  Big – C πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δηαπξεπή δεκηνπξγηθόηεηα, ηε 
ζπάληα αιιά εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ηθαλόηεηα πνπ έρεη έλαλ 
αληίθηππν κείδνλνο ζεκαζίαο   

  little – c πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαζεκεξηλή ηθαλόηεηα επίιπζεο 
πξνβιεκάησλ θαη πξνζαξκνζηηθόηεηαο κε πξσηόηππν ηξόπν 

  mini – c πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αηνκηθή-πξνζσπηθή θαηλνηόκα 
λνεκαηνδόηεζε ησλ εκπεηξηώλ, ησλ πξάμεσλ θαη ησλ γεγνλόησλ 

  Pro – c πνπ αλαθέξεηαη δεκηνπξγηθόηεηα ζηνλ επαγγεικαηηθό 
ηνκέα πνπ όκσο δελ έρεη ηελ επξεία αλαγλώξηζε θαη νη δεκηνπξγνί 
ηεο ην θύξνο ησλ δεκηνπξγώλ ηεο Big – C δεκηνπξγηθόηεηαο 



Δεκηνπξγηθόηεηα: κηα γεληθή ή κηα 
εηδηθή ηθαλόηεηα;  

 

 κηα γεληθή ηθαλόηεηα πνπ δηέπεη όινπο ηνπο ηνκείο  

 κηα γλσζηηθή ηθαλόηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα (γισζζηθή, καζεκαηηθή, θαιιηηερληθή, καγεηξηθή) 

  γεληθή ηθαλόηεηα πνπ εθθξάδεηαη ζε δηαθνξεηηθνύο ηνκείο 

ιόγσ δηαθνξεηηθώλ ελδηαθεξόλησλ. Σπάληα ε δηάρπζε ηεο ζε 

πνιινύο ηνκείο από ην ίδην άηνκν (Leonardo Da Vinci) 

 

Plucker θαη Zabelina (2009)  



 Η Δεκηνπξγηθόηεηα είλαη θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλε ηθαλόηεηα 

 

 Η δεκηνπξγηθόηεηα ζεσξήζεθε αξρηθά σο κία αηνκηθή ηθαλόηεηα σο 
κέξνο ηεο λνεκνζύλεο, κε ηελ νπνία θάπνηνο γελληέηαη θαη αλαπηύζζεη 
κέζα ζην πεξηβάιινλ 

 Από λσξίο ν Vigotsky έρεη πεξηγξάςεη ηε δεκηνπξγηθόηεηα σο 
ζπκβνιηθό εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλάπηπμε ησλ αλώηεξσλ 
γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εζσηεξίθεπζήο ηνπο 

 Η δεκηνπξγηθόηεηα δηαλέκεηαη ζην ρώξν κεηαμύ ηνπ «Ννπ» θαη ηνπ 
«Πνιηηηζκνύ» (Glăveanu, 2013) 

 

 



Γλσζηηθέο Δηαδηθαζίεο ηεο 
Δεκηνπξγηθόηεηαο 

 
 

 Τύπου 1: αυτόματες γρήγορες μη συνειδητές , χωρίς 

προσπάθεια 

 “Aha” Effect (Εύξεθα!!!) 

 Serendipity (Τπραία αλαθάιπςε) 

 

Τύπου 2: είναι ελεγχόμενες αναλυτικές αργές συνειδητές και 

απαιτούν προσπάθεια 

 απνθιίλνπζα ζθέςε 

 ζπγθιίλνπζα –ζπλζεηηθή- δεκηνπξγηθή ζθέςε 

(Runco, 2007, Wang, 2008, Weisberg, 2006) 

 



 Αμηνιόγεζε ηεο Δεκηνπξγηθήο 

Σθέςεο    

Τεζη Δεκηνπξγηθήο Σθέςεο ηνπ Torrance (Torrance’s Tests of 

Creative Thinking)  

 

 απνηειείηαη από δύν θιίκαθεο ην TTCT- Verbal πνπ απνηειεί 
ηε ιεθηηθή θιίκαθα θαη ην TTCT – Figural πνπ απνηειεί ηελ 
θαιιηηερληθή θιίκαθα 

 αμηνινγεί ηέζζεξηο γλσζηηθέο δεκηνπξγηθέο  δηεξγαζίεο:  

 ηελ επρέξεηα (fluency)  

 ηελ επειημία (flexibility)   

 ηελ πξσηνηππία (originality)  

 ηελ επεμεξγαζία (elaboration)  

 





 Αμηνιόγεζε ηνπ Δεκηνπξγηθνύ 

πξντόληνο 

 

Τερληθή ηεο Σπλαηλεηηθήο Αμηνιόγεζεο (Consensual 

Assessment Technique) 

 Πξνζνκνίσζεο ηεο αμηνιόγεζεο ησλ δεκηνπξγηθώλ 

πξντόλησλ ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. Χξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ θαιιηηερληθώλ θαη ινγνηερληθώλ 

δεκηνπξγηθώλ πξντόλησλ  

(Baer, Kaufman, & Gentile, 2004, Hennessey & Amabile, 1999) 

 ε αμηνιόγεζε γίλεηαη  θάησ από απζηεξέο πεηξακαηηθέο 

ζπλζήθεο θαη ν ραξαθηεξηζκόο ηνπ πξντόληνο σο 

δεκηνπξγηθό ή κε απνδίδεηαη έπεηηα από ηε ζπλαίλεζε ησλ 

εηδηθώλ (Hennessey & Amabile, 1999, Kaufman et al., 2008) 

 ν πεξηνξηζκόο ηεο ηερληθήο έγθεηηαη ζην όηη απνθιείνληαη 

από ηελ αμηνιόγεζε ηα έξγα πνπ πξνέθπςαλ εθηόο 

πεηξακαηηθήο δηάηαμεο θαη ζπλζεθώλ ειέγρνπ (Baer et al., 2004) 



 Αμηνιόγεζε ηνπ δεκηνπξγηθνύ 

δπλακηθνύ   

 

Δεκηνπξγηθό δπλακηθό:   

 ηθαλόηεηεο πνπ ππάξρνπλ ελ δπλάκεη ζην άηνκν 

 αμηνπνηείηαη αλ ζην άηνκν παξαζρεζνύλ νη θαηάιιειεο 
ζπλζήθεο από ην πεξηβάιινλ ηνπ  

 δηαθέξεη αλά άηνκν θαη αλά ηνκέα 

 εμαξηάηαη από ηε θύζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ηνκέα ή ηεο 
εξγαζίαο αιιά θαη από ηνπο γλσζηηθνύο θαη ηνπο κε 
γλσζηηθνύο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζε θάζε έξγν 

 

Lubart et al. (2013)  



Δπλακηθή Αμηνιόγεζε ηνπ καζεζηαθνύ 
δπλακηθνύ 

   

  δηαδξαζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε δηεμαγσγή αμηνιόγεζεο ζηνπο 

ηνκείο ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

  δηαδηθαζία πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξέκβαζεο ή ηεο δηακεζνιάβεζεο  

 Σηε κνξθή «ζάληνπηηο» (sandwich form) ε δηακεζνιάβεζε ή ε 

παξέκβαζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμύ δύν κεηξήζεσλ, ηεο αξρηθήο 

θαη ηεο ηειηθήο  

 ην ηειηθό πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή ζρεκαηίδεηαη ιακβάλνληαο 

ππόςε ηελ αξρηθή επίδνζε ηνπ παηδηνύ ζε κηα δνθηκαζία, πξηλ ηελ 

παξέκβαζε ή δηακεζνιάβεζε θαη από ηελ ηειηθή επίδνζή ηνπ 

αθόηνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί  

 

 

 

 



Θεσξεηηθό πιαίζην ηεο Δπλακηθήο 
Αμηνιόγεζεο   

   

 Θεσξία ηνπ Vygotsky (1978) γηα ηε δώλε επηθείκελεο 
αλάπηπμεο (Zone of Proximal Development) πνπ εζηηάδεη ζηε 
ζπζηεκαηηθή θαη νπζηαζηηθή θαηαλόεζε θαη αλάπηπμε ηνπ 
δπλακηθνύ κέζα από ηελ θαηάιιειε δηακεζνιάβεζε   

 

  ζηε ζεσξία ηεο Δνκηθήο Γλσζηηθήο Τξνπνπνίεζεο 
(Structural Cognitive Modifiability) ηνπ  Feuerstein (1991)  

  ζην επίθεληξν ηεο ζεσξίαο ηνπ  Feuerstein είλαη ε Δηακεζνιαβεηηθή 
Εκπεηξία Μάζεζεο (Mediated Learning Experience) όπνπ ηα παηδηά 
δέρνληαη ηα εξεζίζκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πεξηβάιινληνο κεζσ 
ελόο ελήιηθα, ζπλήζσο ηνπ δαζθάινπ πνπ έρεη ην ξόιν ηνπ 
δηακεζνιαβεηή θαη ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά  ζηε δηαδηθαζία ηεο 
κάζεζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθώλ ηνπ ηθαλνηήησλ  

 

 

 

 



EPoC 
 

 

  ην EPoC Evaluation of Potential Creativity απνηειεί ηε 

δνθηκαζία αμηνιόγεζεο ηνπ δεκηνπξγηθνύ δπλακηθνύ  

Lubart, Besançon, and Barbot (2012) 

 παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο ηαπηόρξνλεο αμηνιόγεζεο ηεο 
απνθιίλνπζαο θαη ηεο ζπγθιίλνπζαο ζθέςεο ζε δηάθνξνπο 
ηνκείο ηεο δεκηνπξγηθήο δηεξγαζίαο  

 επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ελόο πξνζσπηθό πξνθίι ησλ πιαηζίσλ 
εξγαζίαο, πνπ δείρλεη ηηο ζρεηηθέο δπλαηόηεηεο θαη αδπλακίεο 
ηνπ θάζε παηδηνύ ζε θάζε ηνκέα  

  

(Lubart et al., 2013) 









Γλσζηηθέο Δηαδηθαζίεο πνπ 
δηακεζνιαβνύληαη 

  

 Μεηαγλώζε 

 Αλαπιαηζίσζε 

 Δεκηνπξγηθή Αλαινγία (Κνληηλή, Μέηξηα, Μαθξηλή, Φαληαζηαθή) 

 Αλαινγηθόο ζπλδπαζκόο  

 Παξαγσγηθή δηαδηθαζία πξν-επηλνεηηθή κνξθή (generative process, 
pre-inventive form) 

 Εμεξεπλεηηθή δηαδηθαζία (explorative process) 

 Δεκηνπξγηθή Θεσξία ηνπ Ννπ (Δεκηνπξγηθέο κεηα-αλαπαξαζηάζεηο) 

 



Δηδαθηηθέο Παξεκβάζεηο 

   

 Σηνρεπκέλεο ζηηο δεμηόηεηεο πνπ ζπλαπνηεινύλ ηελ 
δεκηνπξγηθόηεηα.  

 Εληόο ησλ ζρνιηθώλ καζεκάησλ 

 Σε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα 

 Σηαδηαθή δηδαζθαιία 

 Εμαηνκηθεπκέλεο παξεκβάζεηο (δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε) 

 Εθπαίδεπζε ζηελ κεηα-αλαπαξάζηαζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ηνπ 
άιινπ 

 Αμηνιόγεζε γηα πξσηνηππία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα 

 Σηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ελδνζρνιηθή επηκόξθσζε από 
εηδηθνύο ζηε δεκηνπξγηθόηεηα. 
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