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Στόχος του σεµιναρίου ήταν η ενδυνάµωση 
της δηµιουργικότητας των συµµετεχουσών 
εκπαιδευτικών και η αξιοποίηση του 
δηµιουργικού και κριτικού τρόπου σκέψης 
στον εµπλουτισµό της διδασκαλίας και της 
επίλυσης παιδαγωγικών ζητηµάτων. 
 



Πρόγραµµα επιµορφωτικού προγράµµατος 
•  Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά 
•  http://idevelopcourses.com/course/creative-

critical-mind/ 
 
1η ηµέρα: δραστηριότητες αλληλογνωριµίας. 
Παρουσίαση σχολείων και υλοποιούµενων 
δράσεων. Συζητήθηκαν οι προσδοκίες των 
εκπαιδευτικών από τη συµµετοχή τους στο 
επιµορφωτικό σεµινάριο  
 



 
2η ηµέρα : θεωρητική αποσαφήνιση και 
παρουσίαση βασικών εννοιών και τεχνικών 
ανάπτυξης της δηµιουργικής σκέψης (SCAMPER). 
 
Οµαδική εργασία, µε θέµα τις µεθόδους 
ενεργοποίησης της δηµιουργικής σκέψης των 
µαθητών/τριών.  
 







3η ηµέρα: ανάλυση τεχνικών, στρατηγικών και 
προγραµµάτων που συµβάλλουν στην ανάπτυξη 
της κριτικής σκέψης.  
 
Παρουσιάστηκαν τα οκτώ στοιχεία του Τροχού 
Ανάλυσης της Κριτικής Σκέψης του Richard Paul 
και ακολούθησε πρακτική εφαρµογή (οµάδες 
εργασίας) τους για την επίλυση γνωστικών και 
παιδαγωγικών ζητηµάτων.  
 





4η ηµέρα: εναλλακτικοί τρόποι αντιµετώπισης 
παιδαγωγικών ζητηµάτων στη σχολική τάξη µε 
βάση τον δηµιουργικό τρόπο σκέψης.  
Βασικές αρχές Νευρογλωσσολογίας και 
εξηγήθηκε η σηµασία της γλωσσικής αποτύπωσης 
της πραγµατικότητας στην προσπάθεια για 
επίλυση παιδαγωγικών ζητηµάτων (language built 
reality).  
Χαλαρωτικές ασκήσεις για τη µείωση του άγχους 
(biodanza).  
 
 





5η ηµέρα: πραγµατοποίηση της επιµορφωτικής 
συνάντησης  στο φυσικό περιβάλλοντα χώρο της 
Πιάτσα Εσπάνια. 
Χαλαρωτικές ασκήσεις  
αναστοχασµός  
αποτίµηση της συµµετοχής στο επιµορφωτικό 
σεµινάριο  
ασκήσεις ενδυνάµωσης της δηµιουργικότητας 
καταγραφή µελλοντικών δράσεων που ευνοούν 
την ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής 
σκέψης των µαθητών/τριών.  
 
 





Αποτίµηση προγράµµατος 
 
Σε συλλογικό επίπεδο: υποστηρίχτηκε το  
πρόγραµµα «Κοινότητα Δηµοκρατίας και 
Ευθύνης», που στόχο έχει η σχολική µας 
κοινότητα να λειτουργήσει ως διαβουλευτική 
δηµοκρατία. 



Σε ατοµικό επίπεδο: Ιδιαίτερα αξιοποιήθηκε ο 
τροχός ανάλυσης του Paul για τον εµπλουτισµό 
και την µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας 
της διδασκαλίας 
Α) στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειµένων του 
Προγράµµατος σπουδών και  
Β) στο πλαίσιο των Οµίλων Αριστείας και 
συγκεκριµένα στην προετοιµασία και άσκηση των 
µαθητών που παρακολουθούν τον Όµιλο 
Ρητορικής.   



Ακόµη:  
η επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων και η από 
κοινού προσπάθεια εύρεσης λύσης σε 
παιδαγωγικά προβλήµατα που αντιµετώπιζαν 
όλες οι συµµετέχουσες εκπαιδευτικοί, συνέβαλε 
στον εµπλουτισµό των παιδαγωγικών εργαλείων 
για την αντιµετώπιση προβληµάτων.  



Σηµαντικό στοιχείο:  
η παρατήρηση ότι η πραγµατικότητα χτίζεται µέσω 
της γλώσσας (language built reality) 
 
Αυτό σηµαίνει ότι η σωστή διατύπωση των 
ερωτήσεων κατά την προσπάθεια αντιµετώπισης ενός 
παιδαγωγικού προβλήµατος και η συνακόλουθη 
αλλαγή οπτικής συµβάλλει στον εντοπισµό της 
βαθύτερης αιτίας του προβλήµατος και µπορεί να 
αλλάξει τη στάση του εκπαιδευτικού οδηγώντας τον 
πιο κοντά στην επίλυσή του.  
 
 
 



 
 

Σας ευχαριστώ 
 


