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Περίληψη 
Η έρευνα, η εκπαίδευση και η καινοτοµία αποτελούν βασικές επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης. Η ανάπτυξη της δηµιουργικότητας των µαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης βρί-

σκεται στην καρδιά των εκπαιδευτικών στόχων έτσι όπως εκφράζονται στο ∆ιαθεµατικό Ε-

νιαίο Πλαίσιο Σπουδών. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει µια παιδαγωγική προσέγ-

γιση για την ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, µέσα από ένα ψηφιακό µαθησιακό περιβάλλον 

µε πεδίο εφαρµογής τη φυσική αγωγή.  

Λέξεις κλειδιά: δηµιουργικότητα, ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον, φυσική αγωγή. 

Abstract 
Research, education, and innovation – is a core factor in European Union. The development of 

Greek primary school students’ creative potential lies at the heart of the educational goals as 

reflected into the Cross Thematic Curriculum Framework for Compulsory Education. This 

paper aims to draw attention to a pedagogical approach for the creativity’s development in the 

field of physical education through a digital learning environment.  

Key words: creativity, digital learning environment, physical education 

1. Εισαγωγή 

Ζούµε την εποχή της δηµιουργικότητας (creative era) (Cropley, 2006; Florida, 2002) 

σε µια κοινωνία της πληροφορίας (ΚτΠ) και των επικοινωνιών. Η δηµιουργικότητα 
συναντάται µε πολλές συνώνυµες έννοιες όπως προικισµός, ταλέντο, ενόραση, προ-



αίσθηση καινοτοµία και νεωτερισµός (Νηµά, 2002· Ξανθάκου,1998· Καψάλης, 
1996). Η έρευνα, η εκπαίδευση και η καινοτοµία αποτελούν βασικές επιδιώξεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκαν στη Λισσαβόνα (Davies, 2006). Η ανάπτυξη και η 

οικονοµία περνάει µέσα από την ανάδειξη και την υιοθέτηση της καινοτοµίας (Flor-

ida & Tinagli, 2004). Η δηµιουργικότητα εµφανίζεται και εκφράζεται µε αναρίθµη-

τους τρόπους στην καθηµερινότητα των ανθρώπων, καθώς βασίζεται σε γνωσιακές 
διαδικασίες και εδράζει σε ατοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της ίδιας της αν-

θρώπινης ύπαρξης (Candy and Edmonds, 1999; Cropley, 1999). Πηγάζει από την τά-

ση του ανθρώπου να αλλάζει και να αναπροσαρµόζεται µέσα από την αλληλεπίδραση 

του µε το περιβάλλον του (Torrance, 1973).  

Η φιλοσοφία των ∆ιαθεµατικών Ενιαίων Πλαισίων Προγραµµάτων Σπουδών (∆. Ε. 

Π. Π. Σ.) και των αναλυτικών προγραµµάτων (Α. Π) είναι πως η δηµιουργικότητα 

του µαθητή πρέπει να καλλιεργείται µέσω όλων των µαθηµάτων, ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα ανάπτυξης µέσα σε συνεργατικά περιβάλλοντα και ενεργητικές µεθόδους 
προσέγγισης της γνώσης (2003). Ουσιαστικά περιγράφεται µια συνεργατική δηµι-

ουργικότητα, η συν-δηµιουργικότητα (co-creativity) (Mamykina et al., 2002), που 

εµφανίζεται µέσα από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και τη συνεργασία όταν αυτές 

προσανατολίζονται προς ένα δηµιουργικό αποτέλεσµα. Η µελέτη της συνεργατικής 
δηµιουργικότητας γίνεται επιτακτική όχι µόνο στα πλαίσια της εκπαίδευσης αλλά και 

όπου αλλού οµάδες ανθρώπων πρέπει να συνεργαστούν για τη παραγωγή ενός προϊό-

ντος που δεν µπορεί να παραχθεί από ένα άτοµο. 

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει µια παιδαγωγική προσέγγιση για την ανά-

πτυξη της δηµιουργικότητας, µέσα από ένα ψηφιακό µαθησιακό περιβάλλον µε πεδίο 

εφαρµογής την καλαθοσφαίριση ως αντικείµενο της φυσικής αγωγής. 

2. Ανασκόπηση 

Κατά το σχεδιασµό ενός ψηφιακού µαθησιακού περιβάλλοντος ερωτήµατα που θέ-
τουν τις προϋποθέσεις της ανάλυσης του σχεδιασµού και της ανάπτυξης είναι: γιατί 

αναπτύσσεται, τι µορφή θα πρέπει να έχει, ποιοι θα εµπλακούν, πως θα ανταποκρίνε-

ται στις ανάγκες των χρηστών και ποιο θα είναι το παιδαγωγικό υπόβαθρο.  

Η Ξανθάκου (1998), υποστηρίζει πως οι πρωτοβουλίες που προωθούνται σε όλο το 

φάσµα του εκπαιδευτικού συστήµατος πρέπει να προσβλέπουν στην ανταπόκριση της 

Παιδείας στα νέα δεδοµένα που προαπαιτεί η διεθνοποίηση σε επίπεδα τόσο της πα-

ραγωγής όσο και της πληροφορίας και της µάθησης. Το ΥΠ. Ε. Π .Θ. υπογραµµίζει 

ένα σύνολο αξιών και αρχών µε σηµεία αναφοράς την ανάπτυξη των ικανοτήτων και 

την απόκτηση νέων και ευέλικτων δεξιοτήτων από τους µαθητές (Εκπαίδευση 2000 – 

Παιδεία Ανοικτών Οριζόντων, ΥΠ. Ε. Π. Θ. σ. 3). Το ∆. Ε. Π. Π. Σ. (ΦΕΚ 1376/18-

10-2001) και τα νέα Α. Π. (ΦΕΚ 304/2003), που εφαρµόζονται στην υποχρεωτική 
Εκπαίδευση, προτείνουν καινοτόµες δράσεις, στόχος των οποίων είναι η διαµόρφωση 

συνθηκών µαθησιακής διαδικασίας που θα συµβάλουν στην ανάπτυξη στάσης µάθη-
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σης των µαθητών µέσα από έρευνα, παρατήρηση, ανακάλυψη και σύνθεση ώστε να 
καλλιεργούνται η δηµιουργική και η κριτική σκέψη, δεξιότητες και στάσεις απέναντι 

στη νέα κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, αλλά και να ενισχύονται κλίσεις, 

δεξιότητες, ενδιαφέροντα και πρωτοβουλίες. Ο Cropley (2001) και ο Starko (2005), 

ανέδειξαν τη σηµασία ανάπτυξης της δηµιουργικότητας των µαθητών κατά την υπο-

χρεωτική εκπαίδευση, εντούτοις εκφράζονται φόβοι ότι αυτή δεν καλλιεργείται στο 
σχολείο (Craft, 2006; Sawyer, 2006).  

Σύµφωνα µε το παρατηρητήριο της ΚτΠ, (2007), η χρήση Η/Υ αποκτά και στη χώρα 

µας αξιοσηµείωτες διαστάσεις τόσο στο οικογενειακό όσο και στο εκπαιδευτικό πε-
ριβάλλον. Τα σχολεία διαθέτουν κατά µέσο όρο 12,2 Η/Υ. Η πλειοψηφία των σχο-

λείων διαθέτει δικτυακή υποδοµή (76%) είτε για όλους είτε για ορισµένους υπολογι-

στές. Η διείσδυση του διαδικτύου στα σχολεία που διαθέτουν υπολογιστή είναι σχε-

δόν καθολική (97%). ∆ιεθνώς το σηµερινό εκπαιδευτικό σύστηµα χρησιµοποιεί κατά 

βάση, µόνες τους ή συνδυαστικά, τρεις µορφές εκπαίδευσης: την τυπική (στην αί-
θουσα διδασκαλίας) (the classroom model of learning), τη βασισµένη στην τεχνολο-

γία (technology – based learning) και τη συνδυασµένη (blended learning) (Richard-

son, 2002). Οι νέες τεχνολογίες βρήκαν εφαρµογή και στη φυσική αγωγή λόγω της 

µορφής του µαθήµατος που περιλαµβάνει διάλεξη, επίδειξη και εκτέλεση κινητικών 
δραστηριοτήτων. Εντούτοις οι νέες τεχνολογίες και οι πολυµεσικές εφαρµογές, που 

αναπτύχθηκαν, χρησιµοποιήθηκαν µε ρόλο εισηγητικό ή/και δασκαλοκεντρικό. Αυτό 

άλλωστε γίνεται κατανοητό και από τους κατά καιρούς περιγραφικούς χαρακτηρι-

σµούς των εφαρµογών όπως διδασκαλία µε τη βοήθεια του υπολογιστή (Computer 

Assistant instruction, Computer Aided Instruction) ή µάθηση µε τη βοήθεια πολυµε-
σικής εφαρµογής (Multimedia Computer Aided Learning) ή διδασκαλία µε τη βοή-

θεια πολυµεσικής εφαρµογής (Multimedia Computer Aided Instraction) (Σίσκος και 

Αντωνίου, 2006). Η διδασκαλία µε πολυµέσα µπορεί να είναι ένα αποτελεσµατικό, 
ενδιαφέρον και ελκυστικό µέσο που συµπληρώνει τη συµβατική εκπαιδευτική διαδι-

κασία και υποστηρίζει την κοινή οµαδική επεξεργασία λύσεων µέσα στην οµάδα. 

Έτσι οι µαθητές γίνονται κοινωνικότεροι και ταυτόχρονα οι καθηγητές έχουν µια ε-

ναλλακτική µορφή διδασκαλίας για τη µάθηση θεωρητικών αντικειµένων, αποδε-

σµεύοντας, για τους µαθητές, χρόνο για άσκηση (Βερναδάκης κά, 2006). 

Ο Prensky (2001a, 2001b) ταξινοµεί του χρήστες Η/Υ σε «Ψηφιακούς Γηγενής» 

(Digital natives) και σε «Ψηφιακούς µετανάστες» (Digital immigrants) και η Μπουρ-

νέλλη (2002) υποστηρίζει πως τα παιδιά των αστικών ή ηµιαστικών κέντρων βιώνουν 
την αξία της συνεργασίας, της αποδοχής από την οµάδα, την κοινωνικοποίηση, την 

έκφραση της δηµιουργικότητάς τους, το παιχνίδι µέσα από την ψηφιακή πραγµατικό-

τητα. Όµως οι µαθητές που ξεκινούν το σχολείο σήµερα, θα πρέπει να προετοιµα-

στούν για έναν πολύ διαφορετικό κόσµο 20 χρόνια από σήµερα, όπου θα απαιτούνται 
οι τρεις βασικές ικανότητες της ανάγνωσης, της γραφής και της αρίθµησης (3Rs) και 

οι αναγκαίες δεξιότητες του 21
ου

 αιώνα (7Cs), που είναι: Κριτική Σκέψη & ∆ράση 

(Critical Thinking and Doing), ∆ηµιουργικότητα (Creativity), Συνεργασία 



(Collaboration), ∆ια - πολιτισµική Κατανόηση (Cross-cultural Understanding), Επι-
κοινωνία (Communication), Γνώση Η/Υ (Computing), Επαγγελµατική & Μαθησιακή 

Αυτοδυναµία (Carrier & Learning Self-reliance) και περιγράφονται από την εξίσωση: 

3Rs X 7Cs = 21stCentury Learning (Trilling, 2008). Σύµφωνα µε τον Richarson 

(2002) κανείς δεν επιθυµεί να χρησιµοποιήσει την ψηφιακή τεχνολογία για να δηµι-

ουργήσει ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον που να θυµίζει σχολείο όταν µάλι-
στα ο Σάµψων (2008), υποστηρίζει πως ένας 21χρονος νέος έχει ήδη περάσει 15.000 

ώρες στην εκπαίδευση (υποχρεωτικά) και 25.000 ώρες στον υπολογιστή του (κατ’ 

επιλογή του) έχοντας πρόσβαση σε ψηφιακές πηγές γνώσεις (Wikipedia, Rss Feed, 

Google Scholar), σε ψηφιακές µορφές επικοινωνίας (forums, messengers, skype) σε 

ψηφιακά εργαλεία έκφρασης και κοινωνικής δικτύωσης (blogs, facebook, youtube).  

2.1. Παιδαγωγική τεκµηρίωση 

Η δηµιουργικότητα του µαθητή στο µάθηµα της φυσικής αγωγής εκφράζεται µέσω 

της κινητικής δηµιουργικότητας δηλαδή της ικανότητας έκφρασης, ανακατασκευής 

και τελειοποίησης γνωστής κινητικής εκδήλωσης ή προσωπικής ιδέας σε µια κινητι-

κή µορφή που θα είναι νέα στο παιδί (Duricek & Duricekova 1986). Η Ξανθάκου 

(1998) αναφέρει µια σειρά από τεχνικές για την ανάπτυξη της δηµιουργικότητας του 
µαθητή: α) Τεχνική του καταιγισµού ιδεών, β) Το δηµιουργικής επίλυσης πρόβληµα, 

γ) Η συνεκτική, δ) Ο κατάλογος των δηµιουργικών ερωτήσεων, ε) Η µορφολογική 

ανάλυση στ) Ο κατάλογος ιδιοτήτων και η χαρτογράφηση µιας ιδέας και ζ) Τα έξι 

σκεπτόµενα καπέλα του de Bono. Οι µέθοδοι ανάπτυξης της δηµιουργικότητας στο 

µάθηµα της φυσικής αγωγής, µέσω των αναλυτικών προγραµµάτων και των βιβλίων 

των εκπαιδευτικών, αποτελούν συνδυασµό τριών µεθόδων διδασκαλίας του Mosston 

(1992), της µεθόδου της αποκλίνουσας παραγωγικότητας, της συγκλίνουσας παρα-

γωγικότητας και της πρακτικής άσκησης (Mosston & Ashworth 1997). Πέρα όµως 
από την ανάπτυξη της ατοµικής δηµιουργικότητας του µαθητή εκείνο που µας ενδια-

φέρει, κατά τη διδασκαλία των οµαδικών αθληµάτων, είναι η ανάπτυξη της οµαδικής 

δηµιουργικότητας.  

Από τις τεχνικές που αφορούν την ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, το ερευνητικό 
µας ενδιαφέρον στρέφεται προς την τεχνική των έξι σκεπτόµενων καπέλων του de 

Bono (1985). Ο de Bono παρουσίασε την τεχνική των έξι σκεπτόµενων καπέλων (Six 

Thinking Hats) ως ένα εργαλείο δηµιουργικής (παράπλευρης) σκέψης. Τα έξι χρωµα-

τιστά καπέλα αντιπροσωπεύουν έξι διαφορετικές και συµπληρωµατικές διαστάσεις 

της ανθρώπινης σκέψης που αποτελούν βασικές κατευθύνσεις και όχι προκατασκευ-

ασµένα σχήµατα ή έτοιµες λύσεις και είναι: α) Λευκό καπέλο – πληροφορίες, δεδο-

µένα, β) Κόκκινο καπέλο – συναισθήµατα, διαισθήσεις, γ) Μαύρο καπέλο – σκεπτι-

κισµός, µειονεκτήµατα, δ) Κίτρινο καπέλο – αισιοδοξία, πλεονεκτήµατα, ε) Πράσινο 
καπέλο – δηµιουργικότητα, νέες ιδέες, στ) Μπλε καπέλο – οργάνωση, προγραµµατι-

σµός.  



3η Πανελλήνια ∆ιηµερίδα Καθηγητών Πληροφορικής 

5 

Η τεχνική αποσκοπεί: α) στην ενθάρρυνση της δηµιουργικής, παράπλευρης σκέψης 
(lateral thinking), β) στην ολιστική αντιµετώπιση του προβλήµατος, γ) στην κατάθε-

ση πολλών απόψεων στο τραπέζι του διαλόγου, δ) στη δηµιουργική συµβολή όλων 

των συµµετεχόντων ανεξάρτητα από την προσωπική τους θέση, ε) στο διαχωρισµό 

του «εγώ» από τη συνολική «απόδοση» των συµµετεχόντων. Η τεχνική αυτή είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµη στη συνεργατική µάθηση γιατί επιτρέπει στους συµµετέχοντες να 
εκφράσουν χωρίς ρίσκο την άποψη τους καθώς δεν χαρακτηρίζουν αυτόν που τη δια-

τυπώνει αλλά το ρόλο - καπέλο που φοράει και κατά συνέπεια την κατεύθυνση της 

σκέψης του τη δεδοµένη χρονική στιγµή. Επίσης δίνει τη δυνατότητα να συνειδητο-

ποιήσουν ότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις, να εφαρµόσουν µια παραγωγική 

συζήτηση, να αντιµετωπίσουν το θέµα που τους απασχολεί σφαιρικά και να αναζη-
τήσουν δηµιουργικές και εφαρµόσιµες λύσεις (Λαµπροπούλου κ.ά., 2008). 

2. Προτεινόµενο µοντέλο 

Στο χώρο της φυσικής αγωγής επικρατεί η άποψη πως οι νέες τεχνολογίες πιθανόν να 

µειώσουν τη φυσική δραστηριότητα που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση και προ-
αγωγή της υγείας µας. Η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται µε φειδώ, να στοχεύουν 

στη βελτίωση της κατανόησης του περιεχοµένου και στην ενίσχυση του ενθουσια-

σµού των µαθητών αφού όµως πρώτα καθοριστούν οι «περιοχές» της Φυσικής Αγω-

γής που οι νέες τεχνολογίες µπορούν να συνεισφέρουν (Σίσκος και Αντωνίου 2006).  

Σήµερα το ερευνητικό ενδιαφέρον για τις Τ. Π. Ε. στην εκπαίδευση εστιάζεται στη 

δηµιουργία ψηφιακών µαθησιακών περιβαλλόντων (Ψ. Μ. Π. ). Ως Ψ. Μ. Π. περι-

γράφεται η οντότητα που εµπεριέχει το υλικό των Η/Υ, το λογισµικό και το εκπαι-
δευτικό περιεχόµενο και η οποία υποστηρίζει τη µαθησιακή διαδικασία, την οργάνω-

ση της διαδικασίας και την επικοινωνία που αφορά τη µαθησιακή διαδικασία 

(Tolboom, 2003). Τα Ψ. Μ. Π. εµπλέκουν τους εκπαιδευόµενους σε συµµετοχικές 

διαδικασίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες µέσα από τις οποίες οι εκπαιδευόµε-

νοι, δηµιουργικά και ενεργητικά, οικοδοµούν και αξιολογούν τη γνώση τους και τε-
λικά οδηγούνται προς τη µάθηση (Σολοµωνίδου, 2006, Μακράκης, 2000).  

Προτείνεται λοιπόν µια µεικτή παράδοση µαθηµάτων µε χρήση του Ψ. Μ. Π. και 

πρακτική εξάσκηση.  

Ένα Ψ. Μ. Π. θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχτεί, για τη σειρά των µαθηµάτων µε πεδίο 

εφαρµογής την καλαθοσφαίριση, από τους ερευνητές και θα τοποθετηθεί σε ένα web 

server. Η πρόσβαση του, από τους µαθητές, γίνεται µε τη χρήση φυλλοµετρητή µέσω 

είτε του internet είτε του intranet. Το Ψ. Μ. Π. - βασισµένο σε εργαλεία του ελευθέ-

ρου λογισµικού - διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία µεταξύ των µαθη-

τών. Βασικά του στοιχεία αποτελούν: το πρόβληµα – θέµα της επικοινωνίας, οι στό-

χοι της επικοινωνίας, ο τρόπος που θα διεξαχθεί η συνεργασία (τι καπέλο θα χρησι-
µοποιηθεί και ποιος (περιληπτικά) είναι ο τρόπος χρήσης του), ο χώρος καταγραφής 

της διεξαγοµένης συζήτησης (βρίσκονται όλες οι απόψεις που έχουν κατατεθεί από 



τα άλλα µέλη της οµάδας µε χρονολογική σειρά) και τέλος ένα ρολόι το οποίο θα 
πληροφορεί για τον υπολειπόµενο χρόνο της επικοινωνίας. Υποστηρίζοντας την ά-

ποψη των Berge και Collins (1993) πως η χρήση ενός ψηφιακού περιβάλλοντος θα 

πρέπει να γίνεται επιπρόσθετα µε τη χρήση και άλλων ψηφιακών εργαλείων, προ-

σαρµόζονται και εντάσσονται εργαλεία όπως το συνεργατικό εργαλείο Basic Support 

for Cooperative Work (http://public.bscw.de/). Το Ψ. Μ. Π. παρέχει πληροφορίες 
όπως π.χ. Αναφορές, Ηµερολόγιο ∆ραστηριοτήτων, έναν Οδηγό και την πρόσβαση 

στα συνεργατικά εργαλεία (Workspace) όπου βρίσκονται και τα µαθήµατα. Η πρώτη 

σελίδα του προτεινόµενου ψηφιακού µαθησιακού περιβάλλοντος µπορεί να έχει τη 

µορφή που παρουσιάζεται στην εικόνα 1.  

Έτσι λοιπόν µετά την είσοδός τους στο σύστηµα (χρήση κωδικού πρόσβασης) οι µα-

θητές µπορούν να προσεγγίσουν κάθε ενότητα της αρχικής σελίδας. Μπορούν π.χ. να 

διευκρινίσουν θέµατα που αφορούν τις δραστηριότητες τους ή τη χρήση του Ψ. Μ. Π. 
µέσα από την ενότητα Οδηγός ή να δουν τις δραστηριότητες που έχουν να φέρουν σε 

πέρας (Ηµερολόγιο ∆ραστηριοτήτων) και να ασχοληθούν µε αυτές, ως οµάδα, µέσω 

της πρόσβασης τους στα συνεργατικά εργαλεία.  

Προκειµένου οι µαθητές να φέρουν σε πέρας τους στόχους των µαθηµάτων εφαρµό-

ζονται σενάρια. Αυτά τα σενάρια δεν απαιτούν κατ’ ανάγκη την εφαρµογή όλων των 

καπέλων (Εικόνα 2) απαιτούν όµως την ταυτόχρονη παρουσία όλων των µελών της 

οµάδας στο Ψ. Μ. Π. Έτσι αν π.χ. δίνεται σενάριο σύγκρισης γεγονότων ή απόψεων 

χρησιµοποιούνται το Κόκκινο, το Μπλε και το Άσπρο καπέλο. Αυτό γίνεται γιατί το 
Κόκκινο καπέλο επιτρέπει την έκφραση των προσωπικών απόψεων του µαθητή ακό-

µα και αν αυτός δεν είναι εξοικειωµένος στη χρήση των καπέλων ή µε το θέµα που 

παρουσιάζεται στην οµάδα. Μετά τη διατύπωση των απόψεων όλων των µαθητών 

αυτοί µετακινούνται σε µια ανασκόπηση (Μπλε καπέλο) πριν µετακινηθούν στο Ά-
σπρο και κλείσουν τη συνάντηση µε την τελική ανασκόπηση. 

3. Συµπέρασµα 

Μέχρι σήµερα διάφορες τεχνικές έχουν εφαρµοστεί για την ανάπτυξη της δηµιουργι-

κότητας των µαθητών. Υποστηρίζεται πως ένα εποικοδοµητικό ψηφιακό µαθησιακό 
περιβάλλον που υποστηρίζεται από την τεχνική των έξι σκεπτόµενων καπέλων του de 

Bono και µε πεδίο εφαρµογής την καλαθοσφαίριση, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

την ανάπτυξη της κινητικής δηµιουργικότητας των µαθητών της υποχρεωτικής εκ-

παίδευσης στην Ελλάδα. 

  

Εικόνα 1: Αρχική σελίδα του Ψηφιακού Μαθησιακού Περιβάλλοντος Εικόνα 2. 
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