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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζηφρεπε ζηελ αλάπηπμε ελφο ζεσξεηηθνχ κνληέινπ πνπ λα πεξηγξάθεη 

ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα καζεηψλ ειηθίαο ελλέα κε δψδεθα εηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε έλλνηα ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο εμεηάζηεθε σο πξνο ηέζζεξηο 

δηαζηάζεηο: ην απνηέιεζκα, ην άηνκν, ηε δηαδηθαζία θαη ην πεξηβάιινλ. ζνλ αθνξά ζην 

απνηέιεζκα, δηεξεπλήζεθαλ ηα ζηνηρεία πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. 

Σν άηνκν εμεηάζηεθε σο πξνο ηα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ ειηθία. ε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία, κειεηήζεθαλ νη επηκέξνπο 

ππν-δηαδηθαζίεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ν ηξφπνο εκθάληζήο ηνπο ζε καζεηέο κε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Ζ επίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηβάιινληνο εμεηάζηεθε, κε ζηφρν λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα επηδέρεηαη δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. Πέξα απφ ηα πην πάλσ, 

δηεξεπλήζεθε θαηά πφζν ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί εηδηθή ή γεληθή 

ηθαλφηεηα. 

 ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 476 καζεηέο Γ‘, Δ‘ θαη η‘ ηάμεο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

ηεο Κχπξνπ. Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πέληε εξγαιεία: (α) ην 

εξγαιείν καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, (β) ην εξγαιείν καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο, (γ) ην 

εξγαιείν γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, (δ) ην εξγαιείν δεκηνπξγηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαη (ε) 

ην εξγαιείν Naglieri Nonverbal Ability Test. Αθνινχζεζαλ ζπλεληεχμεηο ζε 182 καζεηέο, 

κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο. Σέινο, εμεηάζηεθε ε επίδξαζε 

ελφο παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ. 

Δηδηθφηεξα, 24 καζεηέο απεηέιεζαλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ελψ άιινη 24 καζεηέο 

απεηέιεζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο έδεημαλ φηη ην δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα νξίδεηαη 

απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηεο επρέξεηαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο. Οη ηξεηο ηθαλφηεηεο 

αλ θαη είλαη δηαθξηηέο κεηαμχ ηνπο, έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο εληφο ηνπ 

ηδίνπ καζεκαηηθνχ έξγνπ. Γειαδή, φζεο πεξηζζφηεξεο ιχζεηο πξνηείλεη έλαο καζεηήο ζε 

έλα καζεκαηηθφ έξγν, ηφζεο πην πνιιέο καζεκαηηθέο ηδέεο αλακέλεηαη φηη ζα αμηνπνηήζεη 

θαη σο εθ ηνχηνπ πην πξσηφηππεο απαληήζεηο ζα πξνθχςνπλ. ζνλ αθνξά ζην άηνκν, ηα 

γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπλδξάκνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθφηεηαο ζηελ εξκελεία ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ε θαηνρή 

καζεκαηηθψλ γλψζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηνρή γεληθψλ δεκηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ 
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επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε καζεκαηηθά δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ειηθία, ε 

λνεκνζχλε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο αλ θαη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηελ 

εξκελεία ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο έρνπλ ρακειέο θνξηίζεηο, θαηαδεηθλχνληαο 

φηη είλαη αλαγθαία αιιά φρη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ εκθάληζε ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Ζ δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ πέληε κε ζεηξηαθά 

ζηάδηα: ηε δηεξεχλεζε, ηε ζπζρέηηζε, ηελ θαηαζθεπή, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ 

επηθνηλσλία. Ζ δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία δηαθνξνπνηείηαη αλάκεζα ζε καζεηέο κε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηφζν σο πξνο ηα ζηάδηα πνπ 

εκθαλίδνληαη φζν θαη σο πξνο ην βαζκφ επεμεξγαζίαο πνπ ηπγράλεη θαζέλα απφ απηά. 

Σέινο, ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα επηδέρεηαη δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, κηαο θαη νη 

καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ βειηίσζαλ ηηο ηθαλφηεηεο 

επρέξεηαο, επειημίαο θαη πξσηνηππίαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Παξφια απηά, ε 

δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο εληζρχζεθε ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ απφ ηε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ. ζνλ αθνξά ηε 

θχζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, θαίλεηαη λα απνηειεί κηα εηδηθή ηθαλφηεηα 

εμεηδηθεπκέλε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ καζεκαηηθψλ θαη δηαθνξνπνηεκέλε απφ 

αληίζηνηρε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ζε άιια γλσζηηθά πεδία. 

Με βάζε ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα, ην ζεσξεηηθφ κνληέιν κε ηηο ηέζζεξηο ηνπ 

δηαζηάζεηο δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα πνιχπιεπξε δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Καζεκηά απφ ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο πξνζζέηεη δηαθνξεηηθά ζηνηρεία, 

νδεγψληαο ζηε ζχλζεζε πιεξέζηεξεο εηθφλαο γηα ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, ελψ ε 

αγλφεζε κηαο απφ απηέο κεηψλεη ηε ζαθήλεηα ηνπ νξηζκνχ πνπ πξνζθέξεη θάπνηα άιιε.    
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ABSTRACT 

 

 

This study purports to develop a unified theoretical model regarding mathematical 

creativity. In particular, the concept of mathematical creativity has been investigated across 

four axes: product, person, process and press/ environment. Concerning the product, we 

investigated the manner in which it can be defined. As for the person, cognitive and 

personality characteristics as well as age were taken into consideration. Regarding the 

process, we examined the stages of creative thinking and the way it appears to students 

who varied in mathematical creativity. The effect of the educational intervention was 

examined in order to investigate whether mathematical creativity can be enhanced in 

appropriate educational settings.  

Four hundred and seventy six students, aged 9–12, participated in the present study. 

To fulfill the objectives of the study five tests were administered to students: (a) a 

mathematical creativity test, (b) a mathematical test, (c) a self-perception questionnaire of 

creative personality, (d) a general creativity test, and (e) the Naglieri Nonverbal Ability 

Test. Interviews were also conducted to 182 students, aiming to investigate the creative 

process. Finally, the effect of an intervention program to students‘ mathematical creativity 

was examined. In this case, 24 students constituted the experimental group while another 

24 students constituted the control group. 

The results of the study verified that the creative product in mathematics can be 

described across fluency, flexibility and originality, whereas the three abilities are 

interrelated in each task. In other words, the more correct mathematical solutions are 

proposed by an individual, the more possibilities to consider different and original 

mathematical ideas exist. As regards to the creative person, the results showed that the 

cognitive characteristics contribute more than the personality traits in the interpretation of 

mathematical creativity. Specifically, data analysis revealed that, the possession of 

mathematical knowledge in combination with being generally creative are prerequisites for 

the emergence of an individuals‘ potential. Although age, intelligence and personality traits 

predict mathematical creativity, the corresponding loadings were low, indicating that these 

elements are necessary but not sufficient for the description of mathematical creativity. 

The creative process could be described across five non-sequential stages: investigation, 

correlation, creation, evaluation and communication. The creative process was 

differentiated among students with different degrees of mathematical creativity. The 
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discrepancies were obvious on the number of stages that appeared in each group of 

students, as well as to the level of their elaboration. Lastly, mathematical creativity could 

be enhanced in appropriate educational settings, as proven by the experimental group as 

well as the control group. They have both improved their fluency, flexibility and 

originality over time. However, the improvement of the experimental group‘s 

mathematical creativity was better in comparison to the control group. Concerning the 

nature of mathematical creativity, it seems to be a domain-specific ability which is 

specialized in the discipline of mathematics and it is differentiated from creative ability in 

other areas. Taking the abovementioned into consideration, the theoretical model with the 

four axes may describe mathematical creativity as a multicomponent concept.  
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

 

Ζ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ήηαλ εθηθηή ράξε ζηελ παξνπζία θαη ζηελ 

ππνζηήξημε θάπνησλ αηφκσλ, ζηα νπνία ην λα ραξίζσ έλα απιφ «επραξηζηψ» είλαη πνιχ 

ιίγν γηα λα απνηηκήζεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπο. Θα ήζεια πξψηα πξψηα λα επραξηζηήζσ ηα 

κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο κνπ επηηξνπήο, γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο 

θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο δηαηξηβήο. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ζηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ Κσλζηαληίλν Υξίζηνπ, φρη κφλν γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπ 

θαζνδήγεζε αιιά θπξίσο γηα ηελ εζηθή ηνπ ππνζηήξημε απφ ην ζρεδηαζκφ κέρξη θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο δηαηξηβήο. Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ 

αηζζάλνκαη φηη κνπ έδσζε αξθεηέο επθαηξίεο λα αλαπηχμσ ηελ θξηηηθή αιιά θπξίσο ... ηε 

δεκηνπξγηθή κνπ ζθέςε! 

 Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα ππφινηπα µέιε ηεο ηξηµεινχο 

ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, ηελ Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Γήκεηξα Πίηηα-Παληαδή θαη 

ηνλ Καζεγεηή Αζαλάζην Γαγάηζε. ηελ θπξία Πίηηα-Παληαδή ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο 

επραξηζηίεο κνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηεο φια απηά ηα ρξφληα θαζψο θαη γηα 

ηελ πξνζπκία ηεο λα ζπδεηήζεη καδί κνπ θαζεηί πνπ κε απαζρνινχζε. Οη ρξήζηκεο 

ζπκβνπιέο ηνπ θπξίνπ Γαγάηζε θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ έζεηε, ππήξμαλ πνιχηηκα 

εθφδηα γηα ηε βειηίσζε ηεο εξγαζίαο κνπ. Θα ήζεια, επίζεο, λα επραξηζηήζσ ην 

ζπλάδειθν Μάξην Πηηηάιε γηα ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο ηνπ ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 Σν πην κεγάιν επραξηζηψ αμίδεη δηθαησκαηηθά ζηα άηνκα πνπ ήηαλ θνληά κνπ 

δίλνληάο κνπ δχλακε: ζην πχξν, ζηνπο γνλείο θαη ζηελ αδεξθή κνπ. ην πχξν ε 

νπνηαδήπνηε επραξηζηία είλαη ιίγε γηα λα εθθξάζεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ ζπλεηζθνξά. Ζ 

αγάπε θαη ην ρακφγειν ηνπ κνπ έδηλαλ ζηηγκέο μεθνχξαζεο, ελψ ηαπηφρξνλα ε ππνκνλή 

πνπ έδεημε φια απηά ηα ρξφληα, ε βνήζεηά ηνπ θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο θαη ε 

ελζάξξπλζή ηνπ ήηαλ απηά πνπ κε πείζκσλαλ γηα λα ηειεηψζσ. Χο κηα πξάμε 

επγλσκνζχλεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο θαη ηελ αδεξθή κνπ γηα ηελ εζηθή 

ζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ θαη ηελ αληδηνηειή ηνπο 

ζπλεηζθνξά. Ζ πξνζπάζεηά ηνπο λα κε βνεζήζνπλ θαη λα κε ζηεξίμνπλ κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η 

ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ 

 

 

Δηζαγσγή 

 

 

Ζ ζχγρξνλε θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζχλζεηα, δπλακηθά θαη ηζρπξά ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη απφ κηα απαηηεηηθή νηθνλνκία πνπ βαζίδεηαη πέξα απφ ηηο 

γλψζεηο, ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζηελ πξσηνηππία (Hunsaker, 2005). Χο εθ ηνχηνπ, 

θξίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε ε ζπκπεξίιεςε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

αλάκεζα ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιηηψλ, ηφζν ζε αλεπηπγκέλεο φζν θαη ζε 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ψζηε νη πνιίηεο λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηνχλ ηηο δνζείζεο 

επθαηξίεο, πξνζδίδνληάο ηνπο λέεο δηαζηάζεηο (Vidal, 2009). χκθσλα κε ηε Leikin 

(2009), κφλν ηα άηνκα κε δεκηνπξγηθφηεηα, θαληαζία θαη επέιηθηε γλψζε κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ηελ θνηλσλία, γηαηί είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηνχλ αζήκαληεο θαηλνκεληθά ηδέεο 

θαη λα θαηαιήγνπλ ζηελ παξαγσγή πξσηφηππεο εξγαζίαο. 

Ζ εθπαίδεπζε πξνεηνηκάδνληαο ηνπο κειινληηθνχο πνιίηεο, επηβάιιεηαη λα 

ζπλεηζθέξεη πξνο απηφ ην ζηφρν, βνεζψληαο ηνπο καζεηέο λα παξακείλνπλ αληαγσλίζηκνη 

ζηε δηεζλή αγνξά θαη ζην ρψξν εξγαζίαο. Πξάγκαηη, πνιιά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, 

δηεζλείο νξγαληζκνί θαη εξεπλεηέο (π.ρ. Committee on Science, Engineering, and Public 

Policy, 2005 · Leikin, 2009 · Office for Standards in Education, 2003) έρνπλ ηνλίζεη ηελ 

αλάγθε γηα ελδπλάκσζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε πξψηηζηε 

εηζήγεζε ηνπ National Academy of Science ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ 

πνιηηψλ, ζηνρεχνληαο ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ηαιέλησλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (Committee on Science, Engineering, and Public Policy, 2005). 

Παξφκνηα εηζήγεζε είρε δηαηππψζεη ην Office for Standards in Education (2003), 

αλαθέξνληαο φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά δεηήκαηα ζηελ 

θπβεξλεηηθή αηδέληα γηα ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην.  

Μέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ ‘90 ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ έδηλαλ 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζε αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο παξά ζηελ αλάπηπμε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, σο δεμηφηεηα ζθέςεο (Ford & Harris, 1992). Δληνχηνηο, ε  αλαθνξά 

ηνπ National Advisory Committee on Creative and Cultural Education (NACCCE, 1999), 

φηη φινη είκαζηε ή κπνξνχκε λα γίλνπκε δεκηνπξγηθνί άιινη ζε κηθξφηεξν θαη άιινη ζε 
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κεγαιχηεξν βαζκφ, θηάλεη λα καο δνζνχλ νη θαηάιιειεο επθαηξίεο, έρεη πξνβιεκαηίζεη ηα 

ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Πιένλ νη ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηε ζηαηηθή φςε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, σο ραξαθηεξηζηηθφ ελφο «επίιεθηνπ» ζπλφινπ αηφκσλ, ζηε δπλακηθή 

φςε, πνπ ζεσξεί ηε δεκηνπξγηθφηεηα σο ελ δπλάκεη ραξαθηεξηζηηθφ θάζε αηφκνπ (Silver, 

1997).  

Απηή ηε ζεψξεζε ελζηεξλίδνληαη νη εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο (Gil, Ben-Zvi, & Apel, 2007 · 

Silver, 1997). Ήδε απφ ην 1989, ην National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 

αλαθήξπμε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο σο βάζε γηα ηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε: φινη νη 

καζεηέο, αλεμαξηήησο πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ππνβάζξνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

επθαηξίεο λα κειεηήζνπλ θαη ππνζηήξημε γηα λα κάζνπλ καζεκαηηθά. Με άιια ιφγηα, ηα 

ζρνιεία δελ ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο κφλν 

ησλ καζεηψλ πνπ κε θαηάιιεια εξγαιεία αλαγλσξίζηεθαλ σο δεκηνπξγηθνί, αιιά 

αληηζέησο ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηε δεκηνπξγία 

παηδαγσγηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ζα εληζρχζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα φισλ αλεμαηξέησο ησλ 

καζεηψλ (Goldin, 2009). 

Ζ έλλνηα ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο αλ θαη εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά 

ην 1902 (Sriraman, 2004), έιαβε ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα (Leikin, 

2009). Ζ έληαμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηα ζρνιηθά καζεκαηηθά κπνξεί λα βειηηψζεη ηε 

κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

αθνχ ζχκθσλα κε ην Hadamard (1945), ε επηηπρία ζηα καζεκαηηθά απαηηεί θπξίσο 

δεκηνπξγηθφ ηαιέλην παξά αθαδεκατθή επίδνζε. πσο ε Starko (1994) αλαθέξεη, νη 

καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δεκηνπξγηθά ηηο γλψζεηο ηνπο ζε έλα γλσζηηθφ πεδίν, 

καζαίλνπλ ην πεξηερφκελν θαιχηεξα θαη παξάιιεια, καζαίλνπλ ζηξαηεγηθέο εληνπηζκνχ 

ιχζεσλ, ιήςεο απφθαζεο θαη επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Μάιηζηα, άηνκα κε δεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα θαηέρνπλ πςειφηεξνπ επηπέδνπ γλψζεηο πνπ ηνπο εμαζθαιίδνπλ απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο δσήο (Milgram & Hong, 2009). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα δεκηνπξγηθά άηνκα είλαη 

ηθαλά λα αληηιακβάλνληαη κνηίβα θαη ζρέζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ζχλζεηε θαη κε-

αιγνξηζκηθή ζθέςε, λα εθαξκφδνπλ πξσηφηππε ζθέςε πνπ νδεγεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

κηα ιχζεηο ή ζηξαηεγηθέο (Munro, 2000 · Smith & Stein, 1998 · Stein, Smith, Henningsen 

& Silver, 2000) θαη λα πξνηείλνπλ ιχζεηο πνπ είλαη καζεκαηηθά απνδερηέο (Birkhoff, 

1969), εθαξκφζηκεο θαη θαηάιιειεο γηα ην πιαίζην ηνπ πξνβιήκαηνο (Sternberg, 1997).  
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Παξφιε ηε ζεκαζία πνπ θαίλεηαη λα θαηέρεη ε δεκηνπξγηθή ζθέςε ζηνλ ηνκέα ηεο 

καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο, δηάθνξα επηζηεκνινγηθά εξσηήκαηα γηα ηε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ αλαπάληεηα, αλαραηηίδνληαο ηηο 

εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο (Ford & Harris, 1992). Γηα παξάδεηγκα, ζην εξψηεκα «πψο 

νξίδεηαη ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα;» έρνπλ πξνηαζεί πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί 

νξηζκνί (Sarmiento & Stahl, 2008). ηελ ίδηα βάζε, ηα εξσηήκαηα «πψο ζα κπνξνχζε λα 

αλαπηπρζεί ε δεκηνπξγηθφηεηα ζηα καζεκαηηθά;» (Milgram & Livne, 2005) θαη «θάησ 

ππφ πνηεο ζπλζήθεο ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί ε δεκηνπξγηθφηεηα ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ;» (Hershkovitz, Peled, & Littler, 2009) ιακβάλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηε 

βηβιηνγξαθία θαη ρξήδνπλ απάληεζεο. Δηδηθφηεξα, ζηφρν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί 

ε αλάπηπμε ελφο ζεσξεηηθνχ κνληέινπ γηα ηελ έλλνηα ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ γλσζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ επεξεάδνπλ ην δεκηνπξγηθφ άηνκν, ε κειέηε ησλ γλσζηηθψλ ζηαδίσλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, ε πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

καζεκαηηθά δεκηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο εθπαηδεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ ζηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ελφο πνιχπιεπξνπ 

ζεσξεηηθνχ κνληέινπ γηα ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα. 

 

 

Γηαηχπσζε ηνπ Πξνβιήκαηνο 

 

 

Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο 

«απψιεηαο» ηαιέλησλ, είηε απηφ αλαθέξεηαη ζηε δπζθνιία αλαγλψξηζεο ησλ ηδηαίηεξσλ 

ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ ή ζηελ απνπζία θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ παξνρψλ πνπ ζα 

επηηξέςνπλ ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ην ηδηαίηεξν ράξηζκά ηνπο (Milgram & Hong, 

2009). Οη Milgram θαη Hong (2009) έρνπλ εληνπίζεη πνηθίια εκπφδηα πνπ απνζαξξχλνπλ 

ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ζηα καζεκαηηθά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. ε κηα 

πξνζπάζεηα άξζεο ηέηνησλ εκπνδίσλ, ε Leikin (2009) πξνηείλεη φπσο ε έξεπλα ζην πεδίν 

ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο εζηηάζεη ζε δχν αιιεινζρεηηδφκελνπο ζηφρνπο. Ο 

πξψηνο ζηφρνο αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα ζπλεηζθέξεη 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο απφ ηελ νπηηθή ηεο 

ζθέςεο, ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Ο δεχηεξνο ζηφρνο, πνπ απνηειεί εθαξκνγή 
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ηνπ πξψηνπ, αμηνπνηεί ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, ψζηε λα 

βειηηψζεη ηηο δηδαθηηθέο παξνρέο πνπ ελζαξξχλνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζθέςε (Leikin, 2009). 

Απφ ζεσξεηηθήο πιεπξάο, ε αλάγθε γηα θαζνξηζκφ ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ γηα ηε 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πνιιαπιφηεηα θαη ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ νξηζκψλ θαη ησλ ζεσξηψλ  πνπ πξνηάζεθαλ θαηά θαηξνχο γηα ηελ 

έλλνηα (Leikin, 2009 · Sarmiento & Stahl, 2007 · Sriraman, 2005). ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

νη νξηζκνί επηθεληξψλνληαη ζηε γεληθή δεκηνπξγηθφηεηα, ρσξίο λα δίλνπλ ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηα καζεκαηηθά (Haylock, 1987). Γηα παξάδεηγκα, νη νξηζκνί πνπ πξνηάζεθαλ 

απφ ην Silver (1997) θαη ηε Leikin (2009) βαζίδνληαη ζηηο έλλνηεο ηεο επρέξεηαο, ηεο 

επειημίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνλ Torrance (1974). Άιιεο θνξέο νη 

νξηζκνί εζηηάδνληαη ζηα καζεκαηηθά, παξακειψληαο ηελ ηθαλφηεηα δεκηνπξγηθήο ζθέςεο 

(Haylock, 1987). ε απηνχο ηνπο νξηζκνχο πεξηιακβάλνληαη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο φπσο ε 

ιχζε πξνβιήκαηνο (Ervynck, 1991), ε γελίθεπζε (Krutetskii, 1976), νη ζπλδέζεηο  

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ηδεψλ (Haylock, 1987). Δληνχηνηο, γηα λα κπνξέζεη κηα 

ζπκπεξηθνξά λα θξηζεί σο δεκηνπξγηθή ζηα καζεκαηηθά ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη 

μεθάζαξα ηφζν ζηνηρεία ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο φζν θαη ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο 

(Haylock, 1987). Χο εθ ηνχηνπ, ε αλάγθε γηα αλάπηπμε ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, κε ην ζπγθεξαζκφ ζεσξηψλ ηεο γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο 

θαη ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο, θξίλεηαη νπζηαζηηθή.  

Οη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα 

επηθεληξψλνληαη ζηνλ εληνπηζκφ ελφο ζπλφινπ γλσζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο πνπ πεξηγξάθνπλ ην δεκηνπξγηθφ άηνκν (π.ρ. Freiman 

& Sriraman, 2011 · Klavir &  Gorodetsky, 2009), ζηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο ζεηξάο απφ 

ζηάδηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία (π.ρ. Ervynck, 1991 · Sheffield, 

2009), ζηελ πεξηγξαθή ηνπ δεκηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο (π.ρ. Chamberlin & Moon, 2005· 

Haylock, 1987) θαη ζηελ πεξηγξαθή πεξηβαιιφλησλ πνπ ελζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα 

(π.ρ. Goldin, 2002 · Kleiman, 2005· Yerushalmy, 2009). Δληνχηνηο, ε έλλνηα ηεο 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη ζχλζεηε θαη πνιχπινθε θαη σο εθ ηνχηνπ, ε 

κνλφπιεπξε αληηκεηψπηζε ηεο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα λα ηελ εμεγήζεη πιήξσο 

(Batey, 2012). χκθσλα κε ην Batey (2012), αλ θαη ε δηεξεχλεζε θάζε φςεο ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο μερσξηζηά δίλεη ελδείμεηο γηα ηελ έλλνηα, εληνχηνηο θακία φςε δελ 

πθίζηαηαη αλ δελ ππάξρνπλ θαη νη άιιεο φςεηο. Έηζη, κηα νινθιεξσκέλε δηεξεχλεζε θαη 

νξηζκφο ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο αλακέλεηαη λα είλαη  πνιχπιεπξε θαη λα 
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ιακβάλεη ππφςε ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ 

(Batey, 2012).  

Απφ πξαθηηθήο πιεπξάο, ην πθηζηάκελν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ παξέρεη 

θαηάιιειεο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ (Piirto, 

1999 · Silver, 1997). Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ καζεκαηηθψλ (Kandemir & Gur, 

2007), νη γλψζεηο θαη νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Hwang, Chen, Dung, & 

Yang, 2007 · Siswono, 2008) πεξηιακβάλνληαη αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θαηά πιεηνςεθία ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ καζεκαηηθψλ είλαη 

νξγαλσκέλα γχξσ απφ έλα ζχλνιν ηερληθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ δηδάζθνληαη κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε πνξεία (Haylock, 1987 · Yushau, Mji & Wessels, 2003) θαη απνδεηνχλ ηελ 

εχξεζε κίαο κνλαδηθήο, νξζήο απάληεζεο, πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή 

γλσζηψλ δηαδηθαζηψλ (Goldin, 2009 · Yushau, Mji & Wessels, 2003). Γπζηπρψο, ηέηνηνπ 

είδνπο αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα επλννχλ ηελ αλάπηπμε ζπγθιίλνπζαο ζθέςεο, 

θαηαπλίγνληαο ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη πεξηνξίδνληαο ηα καζεκαηηθά ζε έλα ζχλνιν 

δεμηνηήησλ θαη θαλφλσλ πνπ ζα πξέπεη ν καζεηήο λα απνκλεκνλεχζεη (Mann, 2005 · 

Yerushalmy, 2009).  

Πέξα απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν εξγαζίαο ζηα καζεκαηηθά, ν Siswono (2008) 

εληνπίδεη φηη ε άγλνηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, γηα ηνλ 

ηξφπν αμηνπνίεζήο ηεο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηελ αμία ηεο ζηε γλσζηηθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ απνηεινχλ εκπφδηα ζηελ ελζάξξπλζε ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Παξάιιεια, ε αλεπάξθεηα εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ, ν κεησκέλνο 

δηδαθηηθφο ρξφλνο, ν κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ ζηηο ηάμεηο θαη ν ήδε βεβαξεκέλνο 

δηδαθηηθφο θφξηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα κεηαηξέπνπλ ηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο ζε κηα κεραληθή εκπεηξία (Slavkin, 2004), δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

ηαρχηεηα θαη ζηελ αθξίβεηα ησλ ππνινγηζκψλ πνπ εθηεινχλ νη καζεηέο (Goldin, 2009), 

παξά ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζθέθηνληαη αθεξεκέλα ή δεκηνπξγηθά (Clemons, 2005). Ζ 

Leikin (2008) ηνλίδεη ηελ χπαξμε επείγνπζαο αλάγθεο γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηξνπνπνίεζε ηεο ηζρχνπζαο θνπιηνχξαο ζηα ζρνιεία, κε 

ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε θαη αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηα καζεκαηηθά.  

Ζ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ζηα 

καζεκαηηθά ζε καζεηέο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εξγαζία πξνζεγγίδεη ην 

ζέκα ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν. ε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ε εξγαζία ζπλεηζθέξεη 

ζηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ γηα ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηα καζεκαηηθά, 
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πεξηιακβάλνληαο δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο ίδηαο έλλνηαο, φπσο εθθξάδνληαη κέζσ: ηνπ 

αηφκνπ, ηεο δηαδηθαζίαο, ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. ε πξαθηηθφ επίπεδν, 

αλαπηχζζνληαη θαη εγθπξνπνηνχληαη εξγαιεία κέηξεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηα 

καζεκαηηθά, θαζψο θαη παξεκβαηηθφ πξφγξακκα γηα ελίζρπζε ησλ δεκηνπξγηθψλ 

ηθαλνηήησλ καζεηψλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

 

 

θνπφο Δξγαζίαο 

 

 

Ο ζθνπφο ηεο πξνηεηλφκελεο δηαηξηβήο είλαη ε αλάπηπμε ελφο ζεσξεηηθνχ κνληέινπ πνπ 

πεξηγξάθεη: (α) ηα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

δεκηνπξγηθψλ καζεηψλ, (β) ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο 

θαζψο εξγάδνληαη ζε έξγα πνπ επλννχλ ηελ εκθάληζε δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, (γ) ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία θαη 

(δ) ηελ επίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ζε 

καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ ζηεξίδεηαη ζην ζπγθεξαζκφ ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ, πνπ 

αλαθέξνληαη απφ ηε κηα ζηε γεληθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη απφ ηελ άιιε ζηα καζεκαηηθά. 

χκθσλα κε ην Haylock (1987), ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο νη δχν παξάκεηξνη- δεκηνπξγηθφηεηα θαη καζεκαηηθά- ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε. Χο εθ ηνχηνπ, ε αλάπηπμε ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ ζηεξίδεηαη 

αξρηθά ζε ηδέεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε γεληθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη έπεηηα επηιέγνληαη νη 

ηδέεο πνπ ζεσξνχληαη πην ζρεηηθέο κε ηα ζρνιηθά καζεκαηηθά (Haylock, 1987). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζθνπφο ηεο δηαηξηβήο κπνξεί λα επηκεξηζηεί ζηνπο εμήο 

ζηφρνπο:  

(α) Οξηζκφο θαη αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

(β) Πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δεκηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο. 

(γ) Γηεξεχλεζε ησλ γλσζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ επλννχλ ηελ εκθάληζε καζεκαηηθά δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο. 

(δ) Πξνζδηνξηζκφο ησλ ππν-δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία. 

(ε) Γηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηηο δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο 

ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά. 
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(ζη) Αλάπηπμε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. 

(δ) ρεδηαζκφο παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ 

ζηελ ελίζρπζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε καζεηέο δεκνηηθνχ. 

(ε) Αμηνπνίεζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο γηα δηαζηαχξσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο. 

 

 

Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

 

 

Με ηελ εθπιήξσζε ησλ πην πάλσ ζηφρσλ επηρεηξείηαη λα δνζεί απάληεζε ζηα αθφινπζα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

(α) Απνηειεί ε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ζηα καζεκαηηθά κηα εηδηθή ηθαλφηεηα ή εκπίπηεη 

ζηε γεληθή δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα; 

(β) Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο ζηα καζεκαηηθά;  

(γ) Πψο επηδξνχλ ηα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο 

ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ; 

(δ) Πνηεο γλσζηηθέο ππν-δηαδηθαζίεο εκθαλίδνληαη θαζψο νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε 

καζεκαηηθά δεκηνπξγηθά έξγα; 

(ε) Πνηα είλαη ε επίδξαζε ελφο παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ; 

 

 

εκαζία θαη Πξσηνηππία ηεο Δξγαζίαο 

 

 

Ζ έληαμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηα ζρνιηθά καζεκαηηθά ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηήζεη ηε 

κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα απαηηεί επέιηθηε γλψζε ζην γλσζηηθφ πεδίν ησλ καζεκαηηθψλ (Polya, 

1973 · Silver, 1997) θαη αλψηεξε καζεκαηηθή ζθέςε (Ervynck, 1991). Ζ ζχλδεζε 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ηδεψλ, ε δηαηχπσζε ζηφρσλ, ε δηεξεχλεζε, νη ελαιιαγέο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, ε επηρεηξεκαηνινγία, νη ζπγθξίζεηο δηαθνξεηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πεξηζζφηεξεο απφ κηα 
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πξνζεγγίζεηο ηνπ ηδίνπ πξνβιήκαηνο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ηζνδχλακα απνηειέζκαηα 

απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία αλάπηπμεο ηνπ καζεκαηηθνχ ζπιινγηζκνχ (Ervynck, 1991· 

NCTM, 2000 · Polya, 1973 · Yerushalmy, 2009). Πξφζθαηα, ζηφρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ είλαη ν ζρεδηαζκφο θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα κπνξνχλ 

λα εληζρχζνπλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη φρη κφλν ζε θάπνηνπο 

εμαηξεηηθνχο καζεηέο πνπ θέξνπλ ην «ράξηζκα» (Hershkovitz, Peled & Littler, 2009 · 

Silver, 1997). Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, είλαη απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή εκπεηξηθψλ 

εξεπλψλ πνπ λα επεμεγνχλ ζε πνην βαζκφ κπνξεί λα δηδαρζεί ε δεκηνπξγηθφηεηα ζηα 

καζεκαηηθά, δίλνληαο ζηνηρεία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκηνπξγηθνχ αηφκνπ, ηνπ 

δεκηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα 

πην πάλσ, ε δηεμαγσγή εξεπλψλ πνπ λα επηθεληξψλνληαη ζηε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα θξίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε.   

Οη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα 

ζπλήζσο επηθεληξψλνληαη ζηε κνλφπιεπξε δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο, ρσξίο λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ 

(Batey, 2012). Ζ παξνχζα δηαηξηβή επηρεηξεί λα πξνηείλεη έλα πνιπδηάζηαην νξηζκφ γηα 

ηελ έλλνηα ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, αμηνπνηψληαο ηε ζεσξία ―4P‖ πνπ 

πξνηάζεθε απφ ην Rhodes (1961) θαη πηνζεηήζεθε απφ άιινπο κεη‘ έπεηηα εξεπλεηέο (π.ρ. 

Klavir & Gorodetsky, 2009 · Plucker, Beghetto, & Dow, 2004). Σν κνληέιν 4Ρ νξίδεη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα σο κηα νληφηεηα πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξεηο δηαζηάζεηο: ην άηνκν 

(person), ηε δηαδηθαζία (process), ην απνηέιεζκα (product) θαη ην πιαίζην/πεξηβάιινλ 

(press). Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα ζπλεηζθέξεη ζηε κειέηε ησλ γλσζηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο ησλ δεκηνπξγηθψλ καζεηψλ 

(άηνκν), ζηε δηεξεχλεζε ησλ γλσζηηθψλ ππν-δηαδηθαζηψλ πνπ εκθαλίδνληαη θαζψο νη 

καζεηέο ιχλνπλ καζεκαηηθά έξγα (δηαδηθαζία), ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο (απνηέιεζκα) θαη ζην ζρεδηαζκφ 

θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο (πεξηβάιινλ). Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην κνληέιν 4Ρ πηνζεηήζεθε 

θπξίσο ζε εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζην πεδίν ηεο γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ζε θάζε 

ζρεδφλ πξνζπάζεηα νη ζπληζηψζεο ηνπ κνληέινπ 4Ρ κειεηήζεθαλ ε θαζεκηά μερσξηζηά, 

ρσξίο λα γίλεη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα κειέηε ησλ κεηαμχ ηνπο επηδξάζεσλ 

(Kaufman, Plucker & Baer, 2008). Με βάζε ηα πην πάλσ, ε αμηνπνίεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ 

πιαηζίνπ 4Ρ ζηε καζεκαηηθή παηδεία αλακέλεηαη λα επεθηείλεη θαη λα βειηηψζεη ηελ 
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ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, νδεγψληαο ζηελ αλάπηπμε 

ελφο νινθιεξσκέλνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έλλνηα.  

Μέρξη πξφζθαηα ε ζηαηηθή φςε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, σο ραξαθηεξηζηηθφ ελφο 

επίιεθηνπ ζπλφινπ αηφκσλ, δελ άθελε ρψξν γηα εκπινθή ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ 

«εθπαίδεπζε γηα φινπο». Αλη‘ απηνχ κηα πην δπλακηθή φςε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, πνπ ηε 

ζεσξεί σο ελ δπλάκεη ραξαθηεξηζηηθφ θάζε αηφκνπ, παξέρεη γεξφ ππφβαζξν γηα 

εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο (Silver, 1997). πσο αλέθεξε ν Silver (1997), αλ θαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηηο έλλνηεο ηεο ηδηνθπίαο θαη ηνπ ηαιέληνπ, κπνξεί λα είλαη  

ηδηαίηεξα ρξήζηκν αλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ καζεκαηηθψλ αληηκεηψπηδαλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα σο ηθαλφηεηα πνπ κπνξεί λα ελζαξξπλζεί επξέσο ζην ζρνιηθφ πιεζπζκφ. 

Έηζη, ε παξνχζα εξγαζία δελ έρεη σο ζηφρν ηε κειέηε κηαο επίιεθηεο νκάδαο αηφκσλ -ησλ 

δεκηνπξγηθψλ αηφκσλ ζηα καζεκαηηθά- πνπ κνηξάδνληαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά 

ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επλννχλ ηελ εκθάληζε ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηα καζεκαηηθά θαη είλαη εθαξκφζηκε ζε φιν ην καζεηηθφ 

πιεζπζκφ.  

ε πξαθηηθφ επίπεδν, ε ζεκαληηθφηεηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο κπνξεί λα 

αλαιπζεί ζηηο αθφινπζεο δχν δηαζηάζεηο. Πξψηα, ε αλάπηπμε ελφο ζεσξεηηθνχ κνληέινπ 

επηηξέπεη ην ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Με βάζε ηηο παξακέηξνπο πνπ θξίλνληαη φηη ζπκβάιινπλ ζηε 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, αλαπηχζζνληαη εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Γεχηεξν, ε αλάπηπμε θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ελδέρεηαη λα 

νδεγήζεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ηζρπφλησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο αλακέλεηαη λα βνεζήζνπλ παξφκνηεο 

εξγαζίεο ζην πεδίν ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, παξέρνληαο έλα ζεσξεηηθφ 

πιαίζην πνπ ελζσκαηψλεη δηάθνξνπο παξάγνληεο. Παξάιιεια, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαηξηβήο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζην 

ζρεδηαζκφ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηα καζεκαηηθά. Μάιηζηα, ζην πιαίζην ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ε εξγαζία ζα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο ησλ 

καζεκαηηθψλ.  
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Πεξηνξηζκνί ηεο Δξγαζίαο 

 

 

Καζψο ζα κειεηψληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, πξνηείλεηαη φπσο 

ιεθζνχλ ππφςε νη πεξηνξηζκνί ζηνπο νπνίνπο ππφθεηηαη. Καηά πξψην ιφγν, ε επηινγή ηνπ 

δείγκαηνο πεξηνξίζηεθε ζε καζεηέο Γ‘, Δ‘ θαη η‘ ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Χο εθ 

ηνχηνπ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ αθνξνχλ φιν ην ειηθηαθφ θάζκα ηεο 

εθπαίδεπζεο, αιιά πεξηνξίδνληαη ζηε κειέηε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε καζεηέο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ηάμεσλ. Σαπηφρξνλα, ε επηινγή καζεηψλ δελ αθνινχζεζε ηερληθέο 

ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο, αιιά επηιέγεθαλ ηκήκαηα θαη ζρνιεία ζηα νπνία ππήξρε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη δηεπζπληέο. Παξφιν πνπ ε παξνχζα 

δηαηξηβή πξνηείλεη έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν γηα ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, 

απαηηνχληαη καθξνρξφληεο έξεπλεο, αμηνπνηψληαο επξχηεξν ειηθηαθφ θάζκα θαη ηπραία 

δεηγκαηνιεςία, γηα λα εγθπξνπνηήζνπλ ην πξνηεηλφκελν κνληέιν κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ. 

 Πέξα απφ ηελ επηινγή ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, έλαο 

άιινο πεξηνξηζκφο πξνθχπηεη απφ ηε ρνξήγεζε ησλ εξγαιείσλ. Οη νκαδηθέο ρνξεγήζεηο 

πνπ έγηλαλ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ δελ έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα γηα επεμήγεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ εξγαιείσλ θαη παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ ζε θάζε καζεηή μερσξηζηά. 

Παξάιιεια, νη νκαδηθέο ρνξεγήζεηο δελ άθελαλ πεξηζψξην λα δεηεζνχλ δηεπθξηλήζεηο 

απφ ηνπο καζεηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη απαληήζεηο ηνπο δελ ήηαλ ζαθείο.  

 Πεξηνξηζκνί εκθαλίζηεθαλ θαη θαηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. ην εξγαιείν 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο νη καζεηέο θιήζεθαλ λα παξνπζηάζνπλ ηηο καζεκαηηθέο 

ηνπο ηδέεο θαη λα δηαηππψζνπλ πξνβιήκαηα, δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ελέπιεθαλ ηε 

ρξήζε γξαπηνχ ιφγνπ. Κάπνηνη καζεηέο είραλ δπζθνιίεο ζηε ιεθηηθή έθθξαζε ησλ ηδεψλ 

ηνπο, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο λα επεξέαζε ηελ επίδνζή ηνπο. Σαπηφρξνλα, ε αλάγθε γηα 

εξκελεία ησλ γξαπηψλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ αχμεζε ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εξγαιείσλ. ζνλ αθνξά ζην παξεκβαηηθφ πξφγξακκα, ν πεξηνξηζκέλνο 

αξηζκφο καζεηψλ πνπ απεηέιεζε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ δελ 

επέηξεςε ηε δηεμαγσγή πην ζχλζεησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ. 
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Γνκή ηεο Δξγαζίαο 

 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ έμη θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί ηελ 

εηζαγσγή ζην ζέκα κειέηεο θαη πεξηιακβάλεη ην πξφβιεκα, ην ζθνπφ ηεο εξγαζίαο θαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Σαπηφρξνλα, γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ ε εξγαζία 

ζεσξείηαη ζεκαληηθή θαη πξσηφηππε ζηνλ ηνκέα ηεο θαζψο θαη ζηε ζεσξεηηθή θαη 

πξαθηηθή ζπλεηζθνξά ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο. 

 Σν δεχηεξν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πνπ ππάξρεη ηφζν 

ζηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Αξρηθά γίλεηαη αλαθνξά ζε ζεσξεηηθά κνληέια θαη νξηζκνχο γηα ηελ 

έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Αθνινχζσο, ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε επηθεληξψλεηαη 

ζε έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δεκηνπξγηθνχ αηφκνπ, ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ην 

δεκηνπξγηθφ άηνκν θαηά ηελ επίιπζε αλνηθηψλ έξγσλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη 

ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ηνπ δεκηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο, θαζψο επίζεο ηηο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο θαη ηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα πξνο ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο 

ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά. 

 Σν ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεη ηε κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηα ππνθείκελα, ζηα εξγαιεία κέηξεζεο, ζηα πξνηεηλφκελα ζεσξεηηθά κνληέια, 

ζηε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ζηηο ηερληθέο θσδηθνπνίεζεο θαη αλάιπζήο ηνπο. 

 ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ πνζνηηθψλ απνηειεζκάησλ, ηα νπνία 

αθνξνχλ ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηα εξγαιεία θαη ζηα επηκέξνπο έξγα, θαζψο επίζεο 

θαη ησλ πνηνηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηελ 

παξαηήξεζε καζεηψλ θαζψο εξγάδνληαη ζηελ επίιπζε δεκηνπξγηθψλ έξγσλ. Σαπηφρξνλα, 

ειέγρεηαη ε εγθπξφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ. 

 ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαη 

πεξηγξάθεηαη έλα εληαίν ελλνηνινγηθφ κνληέιν γηα ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα. ην 

ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη γίλεηαη 

αλαθνξά ζηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηνπ κνληέινπ θαη ζε εηζεγήζεηο γηα κειινληηθέο 

έξεπλεο ζην πεδίν. 
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Δλλνηνινγηθνί Οξηζκνί 

 

 

Γεκηνπξγηθόηεηα 

 

Ζ δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα εκπιέθεη ζθέςε πνπ νδεγεί ζηελ παξαγσγή θαηλνηφκσλ ηδεψλ 

(Sternberg, 2006). Υαξαθηεξίδεηαη απφ γεληθά αιιά θαη εηδηθά γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Με άιια ιφγηα, ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε 

γλσζηηθή πεξηνρή, αιιά θαη ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην πιαίζην ζην 

νπνίν εκθαλίδεηαη ε δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά.  

 

 

Μαζεκαηηθή Γεκηνπξγηθόηεηα 

 

Ο φξνο καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα εκπιέθεη δχν γλσζηηθά πεδία: ηα καζεκαηηθά θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα (Haylock, 1987). Δληνχηνηο, κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη αλαπηπρζεί θάπνην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ λα εμεγά πιήξσο ηε δνκή ηεο έλλνηαο. Σα θνηλά ζηνηρεία κεηαμχ 

ησλ νξηζκψλ πνπ πξνηάζεθαλ αθνξνχλ ηελ ηθαλφηεηα ιχζεο πξνβιεκάησλ κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (π.ρ. Leikin, 2009), ηελ εχξεζε πνιιαπιψλ ιχζεσλ ζε αλνηθηά 

πξνβιήκαηα (Leikin, 2009), ηελ επέιηθηε ελαιιαγή ζηνλ ηξφπν ζθέςεο, ζην είδνο ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο (π.ρ. Klavir & Hershkovitz, 2008 · Krutetskii, 

1976· Sheffield, 2009) θαη ηελ παξνπζίαζε πξσηφηππσλ θαη θαηλνηφκσλ καζεκαηηθψλ 

ηδεψλ (π.ρ. Haylock, 1997 · Kim, Cho, & Ahn, 2003 · Milgram & Hong, 2009 · Sheffield, 

2009). Οη πην πάλσ ηδέεο ελζσκαηψλνπλ ηηο έλλνηεο ηεο επρέξεηαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο 

πξσηνηππίαο, φπσο νξίζηεθαλ ζηε γεληθή δεκηνπξγηθφηεηα, ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ 

καζεκαηηθψλ.  

 ηελ παξνχζα εξγαζία ν φξνο καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί κηα 

πνιπδηάζηαηε έλλνηα ε νπνία εκπεξηθιείεη ηηο αθφινπζεο παξαδνρέο: 

(α) Ζ δεκηνπξγηθή εξγαζία ζπκβαίλεη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πεδία. Με ηνλ φξν 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα αλαθεξφκαζηε ζηε δεκηνπξγηθή εξγαζία πνπ εκθαλίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζην πεδίν ησλ καζεκαηηθψλ. 

(β) Ζ δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ζηα καζεκαηηθά απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα φισλ 

ησλ καζεηψλ, άιισλ ζε κεγαιχηεξν θαη άιισλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ. 
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(γ) Γηα λα είλαη δπλαηή ε εκθάληζε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ζηα 

καζεκαηηθά απαηηείηαη αξκνληθή ζπλχπαξμε ζηνηρείσλ απφ ηηο εμήο δηαζηάζεηο: άηνκν, 

δηαδηθαζία, απνηέιεζκα, πεξηβάιινλ. πσο νξίζηεθε απφ ηνλ Kleiman (2005) ην 

δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα κπνξεί λα πξνθχςεη απφ έλα δεκηνπξγηθφ άηνκν πνπ 

ζπκκεηείρε ζε κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία κέζα ζε έλα δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ. 

 

 

Γεκηνπξγηθό Απνηέιεζκα 

 

Σν δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα απνηειεί ηε δεκφζηα φςε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηελ απηή 

κνξθή ηεο φιεο δηαδηθαζίαο (Cropley, 2006). Ζ παξαγσγή πξσηφηππσλ, αζπλήζηζησλ, θαη 

θαηάιιεισλ ιχζεσλ ζε καζεκαηηθά πξνβιήκαηα (Chamberlin & Moon, 2005 · Sriraman, 

2005), πνπ εκθαλίδνπλ έλα πςειφ επίπεδν επεμεξγαζίαο καζεκαηηθψλ ηδεψλ (Sheffield, 

2000) θαη ηθαλνπνηνχλ έλα επίπεδν ρξεζηκφηεηαο ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

εκθαλίζηεθαλ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ ηεζεί (Gardner, 2006 · Sternberg & 

Lubart, 2000) απνηεινχλ ελδείμεηο ηνπ δεκηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο ζηα καζεκαηηθά. Ζ 

αμηνιφγεζε ηνπ δεκηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο γίλεηαη εληφο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ζην νπνίν αλαθέξεηαη θαη εληφο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν ην 

απνηέιεζκα εληάζζεηαη (Csikszentmihalyi, 1996 · Gardner, 1994). Σν δεκηνπξγηθφ 

απνηέιεζκα αμηνινγείηαη κε βάζε ηηο έλλνηεο ηεο πξσηνηππίαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο 

επρέξεηαο (Klavir & Hershkovitz, 2008 · Leikin & Lev, 2007). 

 

 

Γεκηνπξγηθό Άηνκν 

 

Σν δεκηνπξγηθφ άηνκν ζηα καζεκαηηθά δηαθαηέρεηαη απφ γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν θαη ηαπηφρξνλα απνηειεί κηα γεληθά δεκηνπξγηθή πξνζσπηθφηεηα 

(Krutetskii, 1976). Ζ θαηνρή καζεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη γεληθψλ δεκηνπξγηθψλ 

δεμηνηήησλ (Amabile, 1996) θαζψο επίζεο ε λνεκνζχλε (Torrance, 1962) θαη ε σξίκαλζε 

(Charles & Runco, 2001) ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δεκηνπξγηθνχ αηφκνπ. ζνλ αθνξά ζηε δεκηνπξγηθή πξνζσπηθφηεηα, ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην πνπ πξνηάζεθε απφ ηνπο Sternberg θαη Lubart (1996) νξίδεη έμη δηαθξηηά αιιά 

αιιεινζρεηηδφκελα ζηνηρεία: δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο, γλψζεηο, γλσζηηθφ ζηπι, 

πξνζσπηθφηεηα, θίλεηξα θαη πεξηβάιινλ.  
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Γεκηνπξγηθή Γηαδηθαζία 

 

H δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή κηαο ζεηξάο ζηαδίσλ, κε ηελ νπνία 

ην άηνκν πξνζεγγίδεη δεκηνπξγηθά κηα θαηάζηαζε (Johnson & Carruthers, 2006). ηελ 

παξνχζα εξγαζία πηνζεηείηαη ην κνληέιν πνπ αλέπηπμε ε Sheffield (2009), γηα λα 

βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα γίλνπλ πην δεκηνπξγηθνί θαηά ηε ιχζε  πξνβιεκάησλ. Σα πέληε 

ζηάδηα ηνπ κνληέινπ είλαη ε θαηαζθεπή, ε ζπζρέηηζε, ε δηεξεχλεζε, ε επηθνηλσλία θαη ε 

αμηνιφγεζε. Σα ζηάδηα ηνπ κνληέινπ δελ αθνινπζνχληαη γξακκηθά, αιιά ε κεηάβαζε απφ 

ην έλα ζηάδην ζην άιιν θαζνξίδεηαη απφ ην ίδην ην άηνκν.  

 

 

Γεκηνπξγηθό Πεξηβάιινλ 

 

Σν δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ αλαθέξεηαη ζην πιαίζην ζην νπνίν ην δεκηνπξγηθφ άηνκν 

ελεξγεί, ζην ρψξν φπνπ ζπκβαίλεη ε δεκηνπξγηθή δξάζε θαη εκθαλίδεηαη ην δεκηνπξγηθφ 

απνηέιεζκα (Klavir & Gorodetsky, 2009). Λφγσ ηνπ φηη ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο 

ηθαλφηεηαο επηδέρεηαη επηξξνή απφ δηδαθηηθέο θαη εκπεηξηθέο θαηαζηάζεηο (Holyoak & 

Thagard, 1995 · Sternberg, 1988), ε χπαξμε θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα 

βνεζήζεη πξνο απηφ ην ζθνπφ. ην δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ εληάζζνληαη κεηαβιεηέο 

φπσο ηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ζηα νπνία εξγάδνληαη νη καζεηέο, νη δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο πνπ νξγαλψλεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ελίζρπζε ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ηα έξγα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηιέγνληαη, νη κέζνδνη 

αμηνιφγεζεο, ε ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε εθαξκνγή ηεο ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο. 

 

 

Δπρέξεηα 

 

Ζ επρέξεηα αλαθέξεηαη ζηε ξνή ησλ ηδεψλ (Torrance, 1974). ηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε 

αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεκαηηθά νξζψλ απαληήζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε κηα 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε (Leikin & Lev, 2007). χκθσλα κε ηνπο Lev-Zamir θαη Leikin 

(2011), ε επρέξεηα ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλνρή ηδεψλ, ηελ χπαξμε ζπλδέζεσλ θαη ηε ρξήζε 

βαζηθψλ γλψζεσλ. Γηα ηελ εκθάληζε κεγάινπ αξηζκνχ απαληήζεσλ θαη ηδεψλ απαηηείηαη 

ζπλδπαζκφο αθξίβεηαο θαη ηαρχηεηαο απαληήζεσλ (Binder, 1996). 
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Δπειημία 

 

Ζ επειημία ζρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηδεψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε κηα 

ιχζε (Leikin & Lev, 2007). Ζ ηθαλφηεηα απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ επέιηθηε ελαιιαγή ηδεψλ 

θαη πξνζεγγίζεσλ ζε κηα θαηάζηαζε (Lev-Zamir & Leikin, 2011). 

 

 

Πξσηνηππία 

 

Ζ πξσηνηππία νξίδεηαη σο ν βαζκφο ζπαληφηεηαο ησλ ηδεψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε κηα ιχζε 

(Leikin & Lev, 2007). ζν πην κνλαδηθέο είλαη νη ηδέεο πνπ εκθαλίδνληαη ηφζν πην 

πξσηφηππεο είλαη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗI 

ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  

 

 

Δηζαγσγή 

 

 

Ζ έλλνηα ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1902 ζε 

δεκνζίεπκα ηνπ γαιιηθνχ πεξηνδηθνχ «L‘ Enseigement Mathematique» (Sriraman, 2005). 

ηε ζπλέρεηα, ιίγεο πξνζπάζεηεο έγηλαλ γηα λα νξίζνπλ επαθξηβψο ηελ έλλνηα ή γηα λα 

αλαπηχμνπλ θάπνην εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο (Haylock, 1997 · Sriraman, 2004). 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε έξεπλα γχξσ απφ ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα έρεη 

ζπζηεκαηηθνπνεζεί. Πιένλ ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα έρεη εληαρζεί αλάκεζα ζηνπο 

ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο (Leikin, 2009 · NCTM, 2000) θαη ζεσξείηαη σο απαξαίηεηε 

ζπλζήθε γηα επίηεπμε πςεινχ επηπέδνπ καζεκαηηθήο ζθέςεο (Haylock, 1987· Krutetskii, 

1976). Ζ θαζπζηέξεζε ζηελ εκθάληζε θαη ζηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ φξνπ νθείιεηαη 

ηφζν ζε επηζηεκνινγηθά εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ηε θχζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, φζν θαη ζε 

επηζηεκνινγηθά εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ηε θχζε ησλ καζεκαηηθψλ.   

Πξψηα πξψηα, ε απνπζία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ, ιεηηνπξγηθνχ θαη θνηλά απνδερηνχ 

νξηζκνχ γηα ηε γεληθή δεκηνπξγηθφηεηα πεξηφξηζε ηηο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο θαη 

θαζπζηέξεζε ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο (Haylock, 1987 · 

Plucker, Beghetto & Dow, 2004). Λφγσ ηνπ φηη θάζε νξηζκφο γηα ηε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ηφζν ζηα καζεκαηηθά φζν θαη ζηε 

δεκηνπξγηθφηεηα (Haylock, 1987), νη εξεπλεηέο ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλεζνχλ απφ ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ καζεκαηηθψλ ζηε βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζηε γεληθή 

δεκηνπξγηθφηεηα, γηα λα εληνπίζνπλ θαη λα πηνζεηήζνπλ ηηο ηδέεο πνπ είλαη πην ζρεηηθέο κε 

ηε καζεκαηηθή εξγαζία (Haylock, 1987 · Sriraman, 2005). Έηζη, ε απνπζία ελφο 

απνδερηνχ πιαηζίνπ γηα ηε γεληθή δεκηνπξγηθφηεηα δπζθφιεςε ηνλ νξηζκφ ηεο 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Παξάιιεια, ε ζπδήηεζε αλ ε δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί 

κηα γεληθή ηθαλφηεηα εθαξκφζηκε ζε θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν (γεληθή 

δεκηνπξγηθφηεηα) ή κηα εηδηθή ηθαλφηεηα, πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλε ζε θάζε πεδίν (εηδηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα), απέηξεπε ηνπο εξεπλεηέο λα εζηηαζηνχλ ζε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν, 

γηα παξάδεηγκα ζην αληηθείκελν ησλ καζεκαηηθψλ. Έηζη κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

νη έξεπλεο πεξηνξίδνληαλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ελψ πνιχ 
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αξγφηεξα μεθίλεζε ην ελδηαθέξνλ λα ζηξέθεηαη ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα. Αθφκα 

θαη νη πξψηεο έξεπλεο πνπ έιαβαλ ππφςε ηνπο ηελ εηδηθή δεκηνπξγηθφηεηα, 

ζπκπεξηέιαβαλ ηα καζεκαηηθά ζηε γεληθφηεξε γλσζηηθή πεξηνρή ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 

(Kaufman & Baer, 2004 · Oral, Kaufman, & Agars, 2007).  

Ζ ίδηα ε θχζε ησλ καζεκαηηθψλ απνμέλσζε ηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε απφ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, αθνχ νη δχν έλλνηεο ζεσξνχληαλ σο αζχλδεηεο (Meissner, 2000 ·  

Pehkonen, 1997). Ο Derek Haylock (1985) ζην άξζξν ηνπ «Conflicts in the assessment 

and encouragement of mathematical creativity in schoolchildren», δηαιέγεηαη ηνπο ιφγνπο 

πνπ πξνθάιεζαλ ην ράζκα κεηαμχ καζεκαηηθψλ θαη δεκηνπξγηθφηεηαο. Καηά πξψην ιφγν, 

ε έκθαζε ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ αθξίβεηα θαη ζηελ ηαρχηεηα ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ 

θαη ησλ καζεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πεξηφξηδε ηηο επθαηξίεο γηα πξσηφηππεο ζπλδέζεηο θαη 

εθαξκνγέο ησλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ (Haylock, 1985). Γεχηεξν, ε αληίιεςε φηη ηα 

καζεκαηηθά θπβεξλνχληαη απφ έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη ινγηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ νη 

καζεηέο θαινχληαη λα κάζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ, απνξξίπηεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

δεκηνπξγηθήο θαη επέιηθηεο ζθέςεο (Haylock, 1985). Σξίην, ε ηάζε γηα 

ζπζηεκαηηθνπνίεζε ησλ κεζφδσλ επίιπζεο θαη ησλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ δελ αθήλεη 

πεξηζψξηα γηα αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ πξνζεγγίζεσλ (Haylock, 1985). Απφ ηε ζηηγκή πνπ 

νη καζεηέο δελ είλαη ηθαλνί λα μεπεξλνχλ ηα ζηεξεφηππα ζρήκαηα, γηα λα επηιχζνπλ έλα 

πξφβιεκα ή δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ κε πνην ηξφπν ηα καζεκαηηθά ζπλδένληαη 

κε ηηο ηέρλεο θαη ηηο επηζηήκεο, δχζθνια κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ δεκηνπξγηθή 

ζπκπεξηθνξά ζηα καζεκαηηθά (Bolden, Harries & Newton, 2010 · Krutetskii, 1976). 

πσο θαίλεηαη απφ ηελ πην πάλσ ζπδήηεζε, νπνηαδήπνηε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα 

πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ζπλδπάδεη ζεσξεηηθά πιαίζηα θαη 

εξεπλεηηθά επξήκαηα απφ (α) ηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο, κε έκθαζε ζηε θχζε θαη ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα θαη (β) ηνλ ηνκέα ηεο 

καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο εξγαζίαο 

κεηαθέξεη εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αληιεί 

νξηζκνχο θαη κειεηά παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε γεληθή ηθαλφηεηα δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο απφ ηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 2.1. Χο 

γεληθφ πιαίζην γηα ηελ παξνχζα εξγαζία πηνζεηείηαη ην ζεσξεηηθφ κνληέιν 4Ρ πνπ 

πξνηάζεθε απφ ην Mel Rhodes (1961), εληάζζνληαο ζηνηρεία απφ άιια ζεσξεηηθά 

κνληέια, φπσο ηελ Investment Theory (Sternberg & Lubart, 1996) θαη ηo Componential 

Model of Creativity (Amabile, 1983, 1996). Απφ ηνλ ηνκέα ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο, 
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αμηνπνηνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεκαηηθά ηθαλνχ αηφκνπ, ησλ καζεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ησλ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ελίζρπζε ηεο 

καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο. Ζ ζχλζεζε ησλ ζεσξεηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηνλ ηνκέα ηεο 

ςπρνινγίαο θαη ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζθηαγξαθεί ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ζηα καζεκαηηθά, θαζψο θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 2.1. Ζ δνκή ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ. 

 

 

Πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

 

 

Ζ αλάπηπμε νξηζκψλ θαη ζεσξεηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηνπο εξεπλεηέο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (Bolden, Harries & 

Newton, 2010 · Eysenck, 1996 · Feldhusen & Goh, 1995 · Mayer, 1999 · Starko, 1995). 

Χο εθ ηνχηνπ, δηάθνξνη νξηζκνί έρνπλ πξνηαζεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα, ρσξίο φκσο 

θάπνηνο απφ απηνχο λα επηηπγράλεη λα ηελ πξνζδηνξίζεη πιήξσο (Shaughnessy, 1998). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη νξηζκνί πνπ έρνπλ πξνηαζεί εκθαλίδνπλ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο πνπ 

αθνξνχλ ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ή ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Γηα 

Φςσολογία 

Οξηζκνί γηα ηε 
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Θεσξεηηθά κνληέια 
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Υαξαθηεξηζηηθά καζεκαηηθά 

ηθαλνχ αηφκνπ 
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καζεκαηηθήο ζθέςεο 
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Ηθαλφηεηα δεκηνπξγηθήο ζθέςεο 
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παξάδεηγκα, θάπνηνη νξηζκνί ζπλδένπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα κε ηε λνεκνζχλε (π.ρ. Getzels 

& Jackson, 1962 ·  Prince, 2006 · Sternberg, 1985), άιινη κε ηελ ελφξαζε (π.ρ. Boden, 

1990 · Sriraman, 2005) θαη άιινη ηε ζεσξνχλ ζπγθεθξηκέλν είδνο ζθέςεο (π.ρ. Cropley, 

2001 · Mumford & Gustafson, 1988). Μηα άιιε βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο νξηζκνχο 

πνπ έρνπλ πξνηαζεί, αθνξά ην κέζν έθθξαζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Οη Treffinger, 

Young, Selby θαη Shepardson (2002) εληφπηζαλ πάλσ απφ 100 νξηζκνχο ζηνπο νπνίνπο ε 

δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί πξνζσπηθή δξαζηεξηφηεηα θαη επηθεληξψλνληαη ζηα 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκηνπξγηθνχ αηφκνπ (π.ρ. Runco, 2007 · Sternberg, 

2006). Παξάιιεια, ε δεκηνπξγηθφηεηα έρεη πεξηγξαθεί σο κηα ζεηξά απφ γλσζηηθέο 

δηαδηθαζίεο (π.ρ. Treffinger, Isaksen & Dorval, 1994 · Wallas, 1926) ή σο έλα ζχλνιν 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ην δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα (π.ρ. Sternberg & Lubart, 

1999 · Sternberg & Lubart, 2000 · Weisberg, 1993). Δπίζεο, πξνηάζεθαλ νξηζκνί πνπ 

δίλνπλ έκθαζε ζην πεξηβάιινλ φπνπ ιακβάλεη ρψξν ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία θαη 

ηαπηφρξνλα αμηνινγείηαη ην δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα (π.ρ. Csikszentmihalyi, 1990 · 

Csikszentmihalyi, 1996). 

ε κηα πξνζπάζεηα νξγάλσζεο ησλ νξηζκψλ πνπ πξνηάζεθαλ γηα ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη Sternberg θαη Lubart (1996) πεξηέγξαςαλ 

έμη πξνζεγγίζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο πξνζεγγίζηεθε ε έλλνηα. Αξρηθά, νη δεκηνπξγηθέο 

ηδέεο ζεσξνχληαλ κπζηηθηζηηθέο, ήηαλ δειαδή κηα πλεπκαηηθή δηαδηθαζία, πνπ δελ άθελε 

πεξηζψξηα ζε εξεπλεηηθέο κειέηεο. Ζ κπζηηθηζηηθή πξνζέγγηζε ζηεξηδφηαλ ζηελ παξαδνρή 

φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη απνηέιεζκα έκπλεπζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ κηα αλψηεξε 

δχλακε. Ζ κπζηηθηζηηθή πξνζέγγηζε αληηθαηαζηάζεθε ζηαδηαθά απφ ηελ πξαγκαηηζηηθή 

πξνζέγγηζε, φπνπ ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε ζηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο παξά ζηελ θαηαλφεζή ηεο. Ζ αλάγθε γηα αμηνιφγεζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ςπρνκεηξηθώλ πξνζεγγίζεσλ, νη νπνίεο 

ζηνρεχνπλ ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο έλλνηαο κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ. Καηά 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980-1990 ε έκθαζε απνκαθξχλζεθε απφ ηε κειέηε κεηξήζηκσλ 

απνηειεζκάησλ θαη πξνζεγγίζεσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγηθήο 

δηαδηθαζίαο ζε πξνζεγγίζεηο πνπ επηθεληξψζεθαλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ κπαινχ. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε ζηεξίρζεθε ζηε κειέηε ηεο ζπλεηδεηήο θαη 

αζπλείδεηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Πην πξφζθαηα πηνζεηήζεθαλ γλσζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ λνεξψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

ππνζάιπνπλ ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Ζ ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζηηθνχ 
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πεξηβάιινληνο ζηελ εκθάληζε, ελίζρπζε θαη αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο πξνθάιεζαλ 

ην ελδηαθέξνλ γηα ρξήζε θνηλσληθώλ πξνζεγγίζεσλ ζηε κειέηε ηεο έλλνηαο.  

  Λφγσ ηνπ φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν παξά κηα 

απιή ζεσξεηηθή δνκή (MacKinnon, 1970), ηα ζχγρξνλα ζεσξεηηθά κνληέια είλαη 

απνηέιεζκα ζπκβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ πξνζεγγίζεσλ (π.ρ. Csikszentmihalyi, 1988 · 

Sternberg & Lubart, 1996). Ζ επφκελε ελφηεηα επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ 

ζεσξεηηθνχ κνληέινπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε παξνχζα εξγαζία θαη αθνινχζσο γίλεηαη 

αλάιπζε ησλ ηεζζάξσλ ζπληζησζψλ ηνπ (Άηνκν, Γηαδηθαζία, Απνηέιεζκα, Πεξηβάιινλ), 

αμηνπνηψληαο νξηζκνχο θαη ζεσξεηηθά ζηνηρεία απφ ηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο. 

 

 

Μνληέιν 4Ρ 

 

 

Ο Mel Rhodes κειεηψληαο ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα αληηιήθζεθε φηη 

ε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα δελ είλαη απιή θαη νχηε θαλ κνλνδηάζηαηε. Με ηα δηθά ηνπ ιφγηα: 

«Ζ δεκηνπξγηθφηεηα δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί ... απφ έλα κφλν παξάγνληα, αλεμαξηήησο 

ηνπ πφζν ζεκαληηθφο κπνξεί λα είλαη απηφο» (Rhodes, 1961, ζ. 306). Έηζη ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα εξκελεχζεη ηελ πνιπκνξθηθή θχζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο δηεξεχλεζε 

δηάθνξνπο νξηζκνχο γηα ηελ έλλνηα θαη ζπκπέξαλε φηη φινη νη νξηζκνί εζηηάδνληαη γχξσ 

απφ ηέζζεξηο ζπληζηψζεο, νη νπνίεο επηθαιχπηνληαη θαη αιιεινζρεηίδνληαη: ην 

δεκηνπξγηθφ άηνκν (Person), ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία (Process), ην δεκηνπξγηθφ 

απνηέιεζκα (Product) θαη ην δεκηνπξγηθφ ζπγθείκελν/ πεξηβάιινλ (Press). Ο Isaksen 

(1987) νλφκαζε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Rhodes σο 4Ρ θαη ηελ αλαπαξέζηεζε σο ηέζζεξηο 

θχθινπο πνπ επηθαιχπηνληαη, φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 2.2. 

Ζ πξψηε ζπληζηψζα αλαθέξεηαη ζηνλ άλζξσπν θαη πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα ηηο 

γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκηνπξγηθνχ 

αηφκνπ. Ζ δηαδηθαζία πεξηγξάθεη ηε λνεηηθή δηεξγαζία πνπ είλαη ελεξγή θαηά ηε 

δεκηνπξγία ηδεψλ. Αλαθέξεηαη, δειαδή, ζηα ζηάδηα, ζηα βήκαηα, ζηηο δξάζεηο ή ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ δηελεξγνχληαη κέρξη ηελ εκθάληζε ηνπ δεκηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο. 

ζνλ αθνξά ζην απνηέιεζκα, πεξηιακβάλεη ηηο ηδέεο εθθξαδφκελεο ιεθηηθά ή πξαθηηθά, 

νη νπνίεο αμηνινγνχληαη κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Σέινο, ην ζπγθείκελν αλαθέξεηαη ζηε 

ζρέζε κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Παξφιν πνπ νη ηέζζεξηο ζπληζηψζεο 
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ηνπ κνληέινπ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ μερσξηζηά, εληνχηνηο δελ ιεηηνπξγνχλ 

απνκνλσκέλα ε κηα απφ ηελ άιιε (Isaksen, Murdock, Firestien, & Treffinger, 1993). Οη 

ηέζζεξηο ζπληζηψζεο ηνπ κνληέινπ αιιειεπηδξνχλ ζπλερψο, θαζψο έλα δεκηνπξγηθφ 

άηνκν εθαξκφδεη κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, γηα λα αλαπηχμεη έλα δεκηνπξγηθφ 

απνηέιεζκα εληφο ελφο πεξηβάιινληνο (Firestien, 1993 · Jones, 1993).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 2.2. Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν 4Ρ γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα. 

 

Θεσξεηηθά κνληέια πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ηέζζεξηο ζπληζηψζεο, πξνηάζεθαλ θαηά 

θαηξνχο θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο, κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ν 

Mooney (1963) αληηθαηέζηεζε ηνλ φξν ζπγθείκελν κε ηνλ φξν πεξηβάιινλ, ελψ ν Golann 

(1963) κε ηνλ φξν κέηξεζε. Αθνινχζσο, νη Dellas θαη Gaier (1970) παξέθξαζαλ ην 

κνληέιν ηνπ Rhodes, ηξνπνπνηψληαο ηνπο αξρηθνχο φξνπο θαη νξίδνληάο ηνπο σο: ε θχζε 

ηνπ αηφκνπ, ε δηαδηθαζία θαηά ηε δεκηνπξγία, ε θχζε θαη ε πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο, 

θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο. Παξαιιαγή ηνπ κνληέινπ 4Ρ απνηειεί θαη ην κνληέιν 

COCO πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Treffinger (1988, 1991). χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, ε 

δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά πξνθχπηεη απφ ηηο δπλακηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ εμήο 

ζηνηρείσλ: Υαξαθηεξηζηηθά (Characteristics), Λεηηνπξγίεο (Operations), πγθείκελν 

(Context) θαη Απνηειέζκαηα (Outcomes). Σα Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ δεκηνπξγηθνχ αηφκνπ, νη Λεηηνπξγίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο 

θαη ηηο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνπλ ηα άηνκα γηα λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα, λα ιάβνπλ 

απνθάζεηο θαη λα νξγαλψζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπ. Σν πγθείκελν πεξηιακβάλεη ην 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην, ην θιίκα θαη ηε δπλακηθή ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο ε επηθνηλσλία 

Πεξηβάιινλ 

 

 

 
 

Άηνκν 
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θαη ε ζπλεξγαζία, θαζψο επίζεο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξα ην άηνκν. Σα 

Απνηειέζκαηα είλαη ηα πξντφληα θαη νη ηδέεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

αηφκνπ. πσο αλαθέξεη ε Babij (2001), παξφιεο ηηο παξαιιαγέο πνπ πξνηάζεθαλ ζην 

αξρηθφ κνληέιν, ην κνληέιν 4Ρ έηπρε κεγάιεο απνδνρήο απφ ηνπο εξεπλεηέο ζην ρψξν ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Σν κνληέιν 4Ρ θαηάθεξε λα ζπλδέζεη δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο γηα ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, δεκηνπξγψληαο έλα επέιηθην πιαίζην πνπ δίλεη λφεκα ζηελ 

πνιπδηάζηαηε θχζε ηεο έλλνηαο (Isaksen, Murdock, Firestien, & Treffinger, 1993). 

Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ 4Ρ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

εμππεξεηεί ηξεηο αιιειέλδεηνπο ζηφρνπο. Πξψην, αλαγλσξίδεη ηε ζχλζεηε θχζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, πεξηιακβάλνληαο γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθφηεηαο, θαη ζπλδένληάο ηα κε πεξηβαιινληηθνχο θαη άιινπο θνηλσληθνχο 

παξάγνληεο. Γεχηεξν, αλαγλσξίδεη ηε δπλακηθή θαη αλαπηπμηαθή θχζε ηεο δεκηνπξγηθήο 

ηθαλφηεηαο, κε ηελ έλλνηα φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε θαηάιιειν 

πεξηβάιινλ. Σξίην, ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο δελ επηθεληξψλεηαη κφλν ζε έλα 

ππνζχλνιν παηδηψλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί σο δεκηνπξγηθά, αιιά απεπζχλεηαη ζε φινπο 

ηνπο καζεηέο. Αλ θαη νη ζπληζηψζεο- άηνκν, δηαδηθαζία, απνηέιεζκα, πεξηβάιινλ- 

κπνξνχλ λα ππάξμνπλ αλεμάξηεηα θαη λα κειεηεζνχλ απνζπαζκαηηθά, κφλν αλ 

αληηκεησπηζηνχλ σο νιφηεηα ζα νξίζνπλ πιήξσο ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

(Rhodes, 1961). Έηζη, ε ζχδεπμε θαη ησλ ηεζζάξσλ ζπληζησζψλ ζε κηα εξγαζία γηα ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα πξνζδίδεη πην λνεκαηηθφ θαη πεξηεθηηθφ πεξηερφκελν ζηελ έλλνηα 

(Kleiman, 2005). 

 

 

Γεκηνπξγηθφηεηα ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε 

 

 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηε δεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα εηδηθά ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ καζεκαηηθψλ. Έηζη, ην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν πνπ αθνινπζεί εζηηάδεηαη ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, αμηνπνηψληαο 

πνιιέο θνξέο ζηνηρεία απφ ηε βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξνληαη ζηε γεληθή 

δεκηνπξγηθφηεηα. 
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Οξηζκνί γηα ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

 

Κάζε πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη 

ζηνηρεία απφ ηνλ ηνκέα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα απφ ηελ επηζηήκε ησλ 

καζεκαηηθψλ (Haylock, 1987). ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη εξεπλεηέο θαηαθεχγνπλ ζηε 

γεληθή δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα, γηα λα επηιέμνπλ ηηο ηδέεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα 

ησλ καζεκαηηθψλ (Haylock, 1987), ελψ άιιεο θνξέο αλαπηχζζνπλ νξηζκνχο πνπ 

αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζε δεμηφηεηεο απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ καζεκαηηθψλ 

θαη ηδηαίηεξα δεμηφηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο (Kattou, 

Kontoyianni, Pitta-Pantazi, Christou, & Cleanthous, 2011). 

 ηελ πξψηε θαηεγνξία νξηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ 

Krutetskii (1976), Ervynck (1991), Silver (1997), Haylock (1997),  Kim, Cho θαη Ahn 

(2003), Leikin θαη Lev (2007). Οη νξηζκνί απηνί πηνζεηνχλ ηηο έλλνηεο ηεο επειημίαο, ηεο 

επρέξεηαο θαη ηεο πξσηνηππίαο, φπσο πξνηάζεθαλ απφ ηνλ Torrance (1974, 1995), ζην 

πιαίζην ησλ καζεκαηηθψλ. πγθεθξηκέλα, νη εξεπλεηέο κειέηεζαλ ηε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα αμηνπνηψληαο καζεκαηηθά έξγα κε πνιιαπιέο ιχζεηο ή κεζφδνπο 

επίιπζεο. ε απηφ ην πιαίζην, ε επρέξεηα αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ νξζψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ ιχζεσλ πνπ πξνηείλνληαη, ε επειημία ζηηο ελαιιαγέο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

ηδεψλ θαη ηέινο, ε πξσηνηππία αλαθέξεηαη ζην βαζκφ θαηλνηνκίαο ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ιχζεσλ (Leikin, 2007). Σαπηφρξνλα, θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε πνιιαπιέο 

ιχζεηο, ν Holland (ζην Imai, 2000) πξφζζεζε ηα ζηνηρεία ηεο επεμεξγαζίαο, δειαδή ηεο 

επέθηαζεο ή ηεο βειηίσζεο κεζφδσλ θαη ηεο επαηζζεζίαο, κε άιια ιφγηα ηεο 

επνηθνδνκεηηθήο θξηηηθήο ησλ θνηλφηππσλ κεζφδσλ, σο θξηηήξηα ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο.  

 ηε δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νξηζκνί πνπ έρνπλ σο επίθεληξν ηε ιχζε 

πξνβιήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ν Polya (1954) φξηζε ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα σο 

ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο κε επξεηηθέο κεζφδνπο θαη ν Ervynck (1991) σο ηελ 

ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο γηα αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ζε δνκέο. Πην πξφζθαηα, νη 

Bahar θαη Maker (2011) αλαθέξζεθαλ ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα σο ηελ ηθαλφηεηα 

παξαγσγήο θαηλνηφκσλ ιχζεσλ ζε καζεκαηηθά πξνβιήκαηα, εθαξκφδνληαο καζεκαηηθέο 

αξρέο θαη ηδηφηεηεο κε πνιινχο, δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ παξαγσγή νξζψλ 

καζεκαηηθψλ απαληήζεσλ. Πέξα απφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε ηθαλφηεηα δηαηχπσζεο 

καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ πεξηιακβάλεηαη ζε νξηζκνχο γηα ην δεκηνπξγηθφ άηνκν 

(Krutetskii, 1976 · Silver, 1997). 
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 O Aiken (1973) παξαηήξεζε φηη νη νξηζκνί γηα ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα 

επηθεληξψλνληαη ζπλήζσο ζε δηαδηθαζίεο ζθέςεο πνπ ελδερνκέλσο ζα εκθαληζηνχλ θαηά 

ηε δεκηνπξγηθή εξγαζία. Ζ παξαηήξεζε κνηίβσλ κε αξηζκνχο ή ζρήκαηα (Freiman & 

Sriraman, 2011), ε δηάθξηζε ή ε επηινγή ζηνηρείσλ πνπ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

(Hadamard, 1945) θαη ε επέθηαζε κνηίβσλ κε πξσηφηππνπο ηξφπνπο (Cornish & Wines, 

1980) πεξηιακβάλνληαη ζηηο δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο. Σαπηφρξνλα, ε ηθαλφηεηα 

εληνπηζκνχ ζρέζεσλ κεηαμχ αζχλδεησλ ηδεψλ (Tammadge, 1979 ζην Haylock, 1987) θαη 

θαη‘ επέθηαζε ε ηθαλφηεηα αθαίξεζεο θαη γελίθεπζεο καζεκαηηθψλ ελλνηψλ (Haylock, 

1985 · Krutetskii, 1976) ζεσξνχληαη σο αλσηέξνπ επηπέδνπ δηαδηθαζίεο ζθέςεο, 

απαξαίηεηεο γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζηα καζεκαηηθά (Ervynck, 1991). Πην πξφζθαηα, ζε 

νξηζκνχο γηα ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα αλαθέξζεθε ε ηθαλφηεηα εθαξκνγήο κε 

αιγνξηζκηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ιήςε απφθαζεο (Sriraman, 2005), ν επέιηθηνο ρεηξηζκφο 

πιεξνθνξηψλ θαη ε ηθαλφηεηα αληηζηξνθήο δηαδηθαζηψλ (Sheffield, 2008). 

 Ζ πνηθηινκνξθία ησλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα ηε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα, δελ ζα πξέπεη λα απνηειεί βαξχ παηδαγσγηθφ εκπφδην. Αλεμαξηήησο ηνπ 

νξηζκνχ πνπ πηνζεηείηαη ζε θάζε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, ε αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζε φινπο ηνπο καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο 

ζηφρνπο ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο ζηα ζρνιεία (Leikin, 2009). 

 

 

Η καζεκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ νξηζκψλ γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα εκπιέθεη ηελ παξαγσγή ελφο 

πξσηφηππνπ απνηειέζκαηνο ή ηε γέλεζε κηαο θαηλνηφκαο ηδέαο. Δληνχηνηο, φηαλ ην 

πιαίζην αλαθνξάο ηεο έλλνηαο είλαη ε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ν νξηζκφο ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ηξνπνπνηείηαη, κηαο θαη δελ αλακέλεηαη απφ καζεηέο δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ ε παξαγσγή ελφο άγλσζηνπ θαη ηαπηφρξνλα νπζηψδνπο, γηα ηε καζεκαηηθή 

θνηλφηεηα, ζπκπεξάζκαηνο (Koichu & Orey, 2010). Χο εθ ηνχηνπ, εληάρζεθαλ νη φξνη 

απφιπηε θαη ζρεηηθή δεκηνπξγηθφηεηα (absolute - relative creativity), ζε κηα πξνζπάζεηα 

λα επεμεγεζνχλ νη δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ (Koichu 

& Orey, 2010 · Leikin, 2009 · Liljedahl & Sriraman, 2006 · Sriraman, 2005). 

 Ζ απφιπηε δεκηνπξγηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε «κεγάιεο ηζηνξηθέο ζηηγκέο» (φξνη ηνπ 

Vygotsky, 1982 ζην Leikin, 2009) θαη αλαθαιχςεηο πνπ έηπραλ επξείαο απνδνρήο (Leikin, 

2009). Αλαθέξεηαη, δειαδή, ζε θαηλνηφκεο ηδέεο θαη ζε γεγνλφηα πνπ άιιαμαλ ηελ 
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ηζηνξία. ε αληίζεζε, ε ζρεηηθή δεκηνπξγηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε αλαθαιχςεηο ελφο 

αηφκνπ, ζε ζρέζε κε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλαθνξάο (Vygotsky, 1982 ζην Leikin, 

2009). Με άιια ιφγηα, κε ηελ έλλνηα ηεο ζρεηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο έλα καζεκαηηθφ 

απνηέιεζκα είλαη λέν θπξίσο γηα έλα άηνκν ή γηα ηελ νκάδα πνπ ην δεκηνχξγεζε (Leikin, 

2009). Ζ Leikin (2009) αλαθέξεη φηη ην απνηέιεζκα θξίλεηαη σο δεκηνπξγηθφ κε βάζε ηηο 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ πνπ ην πξφηεηλε θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηελ επίδνζε 

άιισλ αηφκσλ κε παξφκνην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν. Απφ ηνπο πην πάλσ νξηζκνχο 

δηαθαίλεηαη φηη ε απφιπηε δεκηνπξγηθφηεηα ζπάληα κπνξεί λα εκθαληζηεί ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ (Koichu & Orey, 2010), ελψ ε αλάπηπμε ηεο ζρεηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε 

φινπο ηνπο καζεηέο ζεσξείηαη ζηηο κέξεο καο σο έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ζηφρνπο 

ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο (Koichu & Orey, 2010 · Sriraman, 2005 · Sriraman, 2008).  

Πέξα απφ ηνπο φξνπο  απφιπηε θαη ζρεηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, άιινη δφθηκνη φξνη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο εξεπλεηέο, γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα 

αλάινγα κε ην «βαζκφ» εκθάληζήο ηεο. Ο Mayer (1999) ρξεζηκνπνίεζε ηνπο φξνπο 

πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή δεκηνπξγηθφηεηα. Ζ πξνζσπηθή δεκηνπξγηθφηεηα αλαθέξεηαη 

ζηελ εκθάληζε κηαο λέαο, γηα ην άηνκν πνπ ηελ πξνηείλεη, ηδέαο. Ζ θνηλσληθή 

δεκηνπξγηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ εκθάληζε κηαο ηδέαο πνπ είλαη λέα θαη ρξήζηκε γηα ην 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν παξάγεηαη. Σν NACCCE (1999) αλαθέξζεθε 

ζηνπο φξνπο αηνκηθή, ζρεηηθή θαη ηζηνξηθή δεκηνπξγηθφηεηα. Πέξα απφ ηελ αηνκηθή θαη 

ηελ ηζηνξηθή δεκηνπξγηθφηεηα πνπ αληηζηνηρνχλ κε ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ θνηλσληθή 

δεκηνπξγηθφηεηα πνπ φξηζε ν Mayer (1999), ε ζρεηηθή δεκηνπξγηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ 

παξαγσγή θαηλνηφκνπ απνηειέζκαηνο ζε ζρέζε κε έλα ζχλνιν αηφκσλ κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ζπκκαζεηέο). Δπίζεο, νη έλλνηεο κεγάιν C (Big C) θαη κηθξφ c (little 

c) ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα δηαθξίλνπλ ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα δεκηνπξγηθφηεηαο. Ο 

Gardner (1993) αλαθέξζεθε ζην κεγάιν C γηα λα πεξηγξάςεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα 

επηθαλψλ αηφκσλ, φπσο ν Freud θαη ν Picasso, ελψ ζην κηθξφ c γηα λα πεξηγξάςεη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα πνπ εκθαλίδνπλ ηα άηνκα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.  

Αλεμαξηήησο απφ ηνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηάθξηζε ησλ 

επηπέδσλ δεκηνπξγηθφηεηαο, νη εξεπλεηέο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ φηη φια ηα άηνκα είλαη 

δεκηνπξγηθά, φρη κε ηελ έλλνηα φηη κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ εγλσζκέλνπ θχξνπο 

εξγαζία, αιιά φηη κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ζε ζρνιηθφ επίπεδν, ν Sriraman (2005) νξίδεη ηε 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα σο ηε δηαδηθαζία πνπ θαηαιήγεη ζε αζπλήζηζηεο θαη 

πξσηφηππεο ιχζεηο ζε έλα δνζέλ πξφβιεκα θαη σο ηελ ηθαλφηεηα δηαηχπσζεο λέσλ 
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εξσηήζεσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ζε έλα παιηφ πξφβιεκα λα αληηκεησπηζηεί ππφ λέα νπηηθή 

γσλία. Οη δεκηνπξγηθνί καζεηέο ζηα καζεκαηηθά ελδέρεηαη λα αλαπηχμνπλ θαηαλφεζε γηα 

ηα ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο καζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, θαζψο επίζεο λα επηλνήζνπλ 

ηξφπνπο εχξεζεο, ειέγρνπ θαη επεμήγεζεο ησλ ιχζεσλ πνπ πξνηείλνπλ (Bolden, Harries & 

Newton, 2010 · Haylock, 1987). Πάληα, δειαδή, ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ζε 

καζεηέο εμαξηάηαη απφ ην ζπγθείκελν θαη αμηνινγείηαη ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο 

εκπεηξίεο ηνπο, ηελ επίδνζε άιισλ καζεηψλ πνπ έρνπλ παξφκνην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν 

θαη ηελ εκθάληζε κεζφδσλ ή ιχζεσλ πνπ δελ ήηαλ αλακελφκελεο ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζπγθείκελν απφ ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα (Liljedahl & Sriraman, 2006 · Zazkis & Holton, 

2009). 

 

 

Οξίδνληαο ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

 

 

Γηα ηε κειέηε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζα αμηνπνηεζεί ην ζεσξεηηθφ κνληέιν 

4Ρ. πσο νη Klavir θαη Gorodetsky (2009) αλέθεξαλ, ην ζεσξεηηθφ κνληέιν 4Ρ πεξηθιείεη 

ηηο δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη πξνζθέξεηαη γηα κηα ζπλεθηηθή θαη 

νινθιεξσκέλε δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο. Ζ κειέηε ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ σο νιφηεηα- 

άηνκν, δηαδηθαζία, απνηέιεζκα, πεξηβάιινλ- επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο έλλνηαο αιιά 

θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο (Hasirci & Demirkan, 2003). Ζ κειέηε θάζε δηάζηαζεο 

μερσξηζηά δείρλεη κηα απνζπαζκαηηθή εηθφλα γηα ηελ έλλνηα. Γηα παξάδεηγκα, ε 

δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία δελ ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί μεθνκκέλα απφ ην 

δεκηνπξγηθφ άηνκν, αθνχ εληφο ηνπ αηφκνπ ππάξρεη έλα ζχλζεην ζχζηεκα γλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ, πξνζσπηθψλ παξαγφλησλ, θηλήηξσλ, γλσζηηθψλ ζηπι, ζηξαηεγηθψλ θαη 

κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ εξγάδνληαη ηαπηφρξνλα γηα λα νδεγήζνπλ ζε 

δεκηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο. Σαπηφρξνλα, ε δηαδηθαζία δελ ζα κπνξνχζε λα εηδσζεί 

αλεμάξηεηα απφ ην απνηέιεζκα, αθνχ ην απνηέιεζκα ζα θξίλεη ηελ επηηπρία ή ηελ 

απνηπρία ηεο δεκηνπξγηθήο πξνζπάζεηαο. Απφ ηελ άιιε, ην πεξηβάιινλ είλαη απηφ πνπ ζα 

θξίλεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ή ηνπ απνηειέζκαηνο.  
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Γεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα 

 

 

«Σν ζεκείν εθθίλεζεο φισλ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα 

απνηειεί ε αλάιπζε ηνπ δεκηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο, ν θαζνξηζκφο ηνπ ηη ην 

δηαθνξνπνηεί απφ ηα ππφινηπα» (MacKinnon, 1978, ζ. 187). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη ην δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα απνηειεί ηε δεκφζηα φςε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηελ απηή 

κνξθή ηεο φιεο δηαδηθαζίαο (Cropley, 2006). Χο εθ ηνχηνπ, δχν εξσηήκαηα γελληνχληαη: 

Πψο κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε ηη είλαη απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ην δεκηνπξγηθφ 

απνηέιεζκα απφ ηα ππφινηπα; Πψο κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε απνηειεζκαηηθά θαη 

δίθαηα ην δεκηνπξγηθφ πξντφλ;  

ηελ απάληεζε ησλ πην πάλσ εξσηεκάησλ επηδφζεθαλ αξθεηνί εξεπλεηέο, νη 

νπνίνη επηθεληξψζεθαλ ζηελ πξφηαζε νξηζκψλ («products definitions» ή «product bias») 

γηα ην δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα (Runco, 2007) θαη ζηνλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ, κε ηα νπνία 

ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη ην δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα (Getzels & Csikszentmihalyi, 1976· 

Haylock, 1987). Ζ πιεηνςεθία ησλ νξηζκψλ ζπγθιίλεη φηη ε θαηλνηνκία, ε θαηαιιειφηεηα 

θαη ε ρξεζηκφηεηα ραξαθηεξίδνπλ ην δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα (π.ρ. Plucker & Beghetto, 

2004 · Sternberg & Lubart, 2000 · Weisberg, 1993). Παξάιιεια, ζχγρξνλεο έξεπλεο ηφζν 

ζηε γεληθή φζν θαη ζηελ εηδηθή δεκηνπξγηθφηεηα (π.ρ. Klavir & Gorodetsky, 2009 · Leikin 

& Lev, 2007), εθαξκφδνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπ Torrance (1974) γηα αμηνιφγεζε ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο. Με άιια ιφγηα ε πξσηνηππία, ε επειημία θαη ε επρέξεηα, σο 

ζηνηρεία πνπ ζπλαπνηεινχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα, αλακέλεηαη λα ραξαθηεξίδνπλ ηε 

δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά (Torrance, 1974). 

 

 

Πξσηνηππία 

 

Ζ έλλνηα ηεο πξσηνηππίαο ηνπ δεκηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο πεξηιακβάλεηαη ζε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 100 νξηζκνχο γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα (Treffinger, θ.α., 2002). Γηα 

παξάδεηγκα, ε δεκηνπξγηθφηεηα νξίζηεθε σο ε εκπινθή δηαδηθαζηψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε 

έλα πξσηφηππν θαη αζπλήζηζην απνηέιεζκα (Weisberg, 1993), σο ε ηθαλφηεηα παξαγσγήο 

απνηειέζκαηνο πνπ είλαη θαηλνηφκν θαη ρξήζηκν (Plucker & Beghetto, 2004), σο ε 

ηθαλφηεηα παξαγσγήο απξνζδφθεηεο, πξσηφηππεο θαη ρξήζηκεο εξγαζίαο (Sternberg & 

Lubart, 2000) θαη σο ε πςεινχ επηπέδνπ αλζξψπηλε ηθαλφηεηα ή δεμηφηεηα πνπ νδεγεί ζε 
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λέεο ηδέεο, πξνζεγγίζεηο ή δξάζεηο (Kwon, Park & Park, 2006). χκθσλα κε ην Vidal 

(2005), ε πξσηνηππία ζεσξείηαη σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

ιφγσ ηνπ φηη επηηπγράλεηαη άικα απφ ηνλ πξνθαλή ηξφπν ζθέςεο ζε πην θαηλνηφκεο, 

αζπλήζηζηεο θαη κνλαδηθέο ηδέεο.  

Αληίζηνηρνη νξηζκνί ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κε έκθαζε ζηελ πξσηνηππία ηνπ 

απνηειέζκαηνο εκθαλίδνληαη θαη ζην πεδίν ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο (Leikin, 2008). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα παξαγσγήο 

πξσηφηππσλ, αζπλήζηζησλ θαη θαηάιιεισλ ιχζεσλ ζε καζεκαηηθά πξνβιήκαηα 

(Chamberlin & Moon, 2005 · Sriraman, 2005), σο ε δηαηχπσζε λέσλ εξσηήζεσλ πνπ ζα 

επηηξέςνπλ ζε έλα πξφβιεκα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ (Sriraman, 2005). Σαπηφρξνλα, ε 

ηθαλφηεηα γελίθεπζεο, παξαγσγήο δειαδή πξσηφηππσλ απνδείμεσλ ζε ηππηθά καζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα θαη ε αλαθάιπςε λέσλ ζεσξεκάησλ θαη ζεσξηψλ, πεξηιακβάλνπλ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξσηνηππίαο (Shriki, 2010).  Με άιια ιφγηα, ε πξσηνηππία κπνξεί λα 

γίλεη εκθαλήο ζηηο εξσηήζεηο θαη ζηηο ππνζέζεηο πνπ θάλεη έλα άηνκν, ζηηο 

αλαπαξαζηάζεηο θαη ζηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ζηελ αηηηνιφγεζε πνπ πξνβάιιεη 

(Gil, Ben-Zvi & Apel, 2007 · Sheffield, 2008). Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα δεκηνπξγηθά 

άηνκα δελ θνβνχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεζφδνπο πνπ δελ εγγπψληαη ηελ επηηπρία 

(Sheffield, 2009), αιιά αλαδεηνχλ πξσηφηππεο ζηξαηεγηθέο, εληνπίδνπλ λέεο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηερληθψλ θαη ηδεψλ θαη πξνζεγγίδνπλ ηα πξνβιήκαηα κε κνλαδηθφ θαη απξφβιεπην 

ηξφπν (Klavir & Gorodetsky, 2009 · Rietzschel, Nijstad, & Stroebe, 2007). 

Παξφιν πνπ ε πξσηνηππία απνηειεί ζεκαληηθή έλδεημε γηα ηε δεκηνπξγηθή 

ζπκπεξηθνξά, εληνχηνηο δελ είλαη επαξθέο ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηνλ νξηζκφ ηεο (Runco & 

Jaeger, 2012). χκθσλα κε ηνπο Eisenberger θαη Cameron (1998), «ε δεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ εκθάληζε πξσηφηππεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ηθαλνπνηεί έλα 

επίπεδν πνηφηεηαο θαη ρξεζηκφηεηαο» (ζ. 676). Παξφκνηνπο νξηζκνχο πξνηείλνπλ νη 

Eisenberger, Haskins θαη Gambleton (1999) φηαλ αλαθέξνπλ φηη «ε δεκηνπξγηθφηεηα 

εκπιέθεη ηελ παξαγσγή θαηλνηφκσλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ έλα επίπεδν 

πνηφηεηαο θαη ρξεζηκφηεηαο» (ζ. 308), φπσο θαη νη Fodor θαη Carver (2000) φηαλ φξηζαλ 

ηε δεκηνπξγηθφηεηα σο ην πξντφλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλδπαζκφ πξσηνηππίαο, 

θαηαιιειφηεηαο, αμίαο θαη ρξεζηκφηεηαο. ηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο φξνπο 

θαηαιιειφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν 

εκθαλίζηεθε ην απνηέιεζκα θαζψο επίζεο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ έρνπλ ηεζεί εμ‘ αξρήο 

(Gardner, 2006 · Runco & Jaeger, 2012). Γειαδή, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο 

θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε 
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ην ζπγθείκελν ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ην απνηέιεζκα, δίλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν έκθαζε  

ζηελ θνηλσληθή πιεπξά ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (Bolden, Harries & Newton, 2010 · 

Csikszentmihalyi, 1996 · Plucker, Beghetto & Dow, 2004).  

ην πιαίζην ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο ν νξηζκφο ησλ Chamberlin θαη Moon (2005) 

ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο, γηα λα θξηζεί έλα απνηέιεζκα 

σο δεκηνπξγηθφ: «δεκηνπξγηθφηεηα είλαη κηα αζπλήζηζηε ηθαλφηεηα παξαγσγήο 

πξσηφηππσλ θαη ρξήζηκσλ ιχζεσλ γηα ηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα» (ζ. 38). Δίλαη δειαδή 

εκθαλέο φηη φζν πξσηφηππε θαη αλ είλαη κηα καζεκαηηθή ηδέα, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

δεκηνπξγηθή αλ δελ είλαη καζεκαηηθά νξζή, αθνχ δελ ηθαλνπνηεί ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

εκθαλίζηεθε (Haylock, 1985). 

 

 

Δπρέξεηα 

 

Ο νξηζκφο ηνπ Torrance (1974) πέξα απφ ηελ πξσηνηππία πεξηιακβάλεη ηελ επρέξεηα θαη 

ηελ επειημία σο ζηνηρεία πξνο αμηνιφγεζε ηνπ δεκηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο. ζνλ αθνξά 

ζηελ επρέξεηα, ε ηαρχηεηα θαη ε αθξίβεηα παξαγσγήο αξηζκνχ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ή 

ιχζεσλ ραξαθηεξίδνπλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε (Gil, Ben-Zvi & Apel, 2007 · Klavir & 

Gorodetsky, 2009 · Proctor & Burnett, 2004). Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε επρέξεηα δίλεη 

ελδείμεηο γηα ηελ πνζφηεηα ησλ ελεξγψλ θαη δηαζέζηκσλ γλψζεσλ ηνπ αηφκνπ (Klavir & 

Gorodetsky, 2009), ε ηαρχηεηα ζηνλ εληνπηζκφ ζρέζεσλ ή ζηελ εχξεζε ελαιιαθηηθψλ 

εθαξκνγψλ κηαο ηδέαο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζηελ παξαγσγή πξσηφηππνπ απνηειέζκαηνο 

(Mumford, 2001 · Simonton, 1998). ζεο πην πνιιέο ηδέεο παξάγνληαη, ηφζν πην πηζαλφλ 

είλαη λα εληνπηζηεί αλάκεζα ζε απηέο κηα πξσηφηππε θαη θαηάιιειε ηδέα (Vidal, 2005). 

χκθσλα κε ηνλ Binder (1996), ηα άηνκα πνπ κπνξνχλ κε επρέξεηα λα αληηδξνχλ ζε 

βαζηθέο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο επηηπγράλνπλ ζηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ δεμηνηήησλ ζε 

θαηλνχξηα καζεκαηηθά πιαίζηα (Binder, 1996 · Lindsley, 1996). 

 

 

Δπειημία 

  

Ζ επειημία αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ ηδεψλ ζε ζρέζε κε έλα εξέζηζκα 

(Vidal, 2005). Ζ επειημία εκπιέθεη ηελ ηθαλφηεηα επαλαπξνζδηνξηζκνχ κνληέισλ θαη 

δηθηχσλ ηδεψλ, ην κεηαζρεκαηηζκφ γλσζηψλ ζπκβάζεσλ ζε πξαθηηθέο θαηαζηάζεηο, ηελ 
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ελαιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο, ηνπ είδνπο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ή 

αθφκα ηελ αληηζηξνθή δηαδηθαζηψλ (Cornish & Wines, 1980 · Klavir & Gorodetsky, 2009· 

Krutetskii, 1969 · Sheffield, 2009). Ο Mann (2006) ζεσξεί φηη ε επειημία ελφο αηφκνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αμηνπνηεί, λα εθαξκφδεη θαη λα πξνζαξκφδεη ηηο 

πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπ ζε λέεο εθαξκνγέο. Έηζη, δηεπθξηλίδεη φηη γηα λα ππάξμεη 

επέιηθηε εθαξκνγή ηεο γλψζεο, απαηηείηαη πέξα απφ ηηο δηαδηθαζηηθέο γλψζεηο ελφο 

αηφκνπ (knowledge of) λα αλαπηπρζεί πςεινηέξνπ επηπέδνπ ελλνηνινγηθή γλψζε 

(knowledge about) πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα δηακνξθψλεη ηε γλψζε παξά λα ηελ εθαξκφδεη 

ηπθιά σο δηαδηθαζία (Mann, 2006). 

 

 

Γεκηνπξγηθφ άηνκν ζηα καζεκαηηθά 

 

 

Γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εξκελεία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ελφο αηφκνπ είλαη απαξαίηεηε 

ε αξκνληθή ζπλχπαξμε ραξαθηεξηζηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο. 

Δλδεηθηηθά, ν Krutetskii (1976) αλαθέξεη φηη ηα δεκηνπξγηθά άηνκα ζηα καζεκαηηθά ζα 

πξέπεη λα απνηεινχλ κηα γεληθά δεκηνπξγηθή πξνζσπηθφηεηα θαη ηαπηφρξνλα λα 

δηαθαηέρνληαη απφ γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ πεδίν.  

 

 

Γεκηνπξγηθή πξνζσπηθόηεηα 

 

ην εξψηεκα «Πνηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ελδείμεηο ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ελφο αηφκνπ;» θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη εξεπλεηέο ζην αληίζηνηρν 

πεδίν (Craft, 2005). Παξφια απηά, νη ιίζηεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο δεκηνπξγηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο ζπρλά επηθαιχπηνληαη, θάπνηεο θνξέο είλαη αληηθαηηθέο θαη άιιεο θνξέο 

πξνζζέηνπλ λέα ραξαθηεξηζηηθά (Selby, Shaw & Houtz, 2005). χκθσλα κε ηνπο Selby, 

Shaw θαη Houtz (2005) δελ ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη απφ έλα δεκηνπξγηθφ άηνκν λα 

παξνπζηάζεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνηείλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, αιιά θαη απφ 

ηελ άιιε, έλα άηνκν πνπ εκθαλίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά δελ ζεκαίλεη φηη 

ζα ηα εκθαλίδεη ζε θάζε πεξίπησζε. 

 Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζπγθιίλνπλ φηη ηα δεκηνπξγηθά άηνκα έρνπλ επίγλσζε 

ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο (Walberg, 1988 · Walberg & Herbig, 1991), έρνπλ απηνπεπνίζεζε 
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(Selby, Shaw & Houtz, 2005) θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ αλεμαξηεζία ή απηνλνκία ζην 

ραξαθηήξα (Runco, 2007). Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά επηηξέπνπλ ζηα δεκηνπξγηθά άηνκα 

λα πηζηεχνπλ ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα κελ αλεζπρνχλ φηη ζα απνηχρνπλ 

(Csikszentmihalyi, 1997). Σαπηφρξνλα, ε πεξηέξγεηα, ε θαληαζία, ε δηαίζζεζε, ε 

δηνξαηηθφηεηα, ην αλνηθηφ κπαιφ θαη ε επηζπκία λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο ραξαθηεξίδνπλ 

ην δεκηνπξγηθφ άηνκν (Selby, Shaw & Houtz, 2005 · Seo, Lee & Kim, 2005). 

Γξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπιέθνπλ ξίζθν θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα πεηξακαηηζκφ 

ηνλψλνπλ ηα δεκηνπξγηθά άηνκα, γηαηί ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζεσξνχλ φηη έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα ππεξληθήζνπλ εκπφδηα θαη λα αλαπηχμνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο (Sternberg 

& Lubart, 1996). Λφγσ ηνπ φηη ηα δεκηνπξγηθά άηνκα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε είδνπο 

πεξηνξηζκφ θαη ζηεξεφηππε ζθέςε θαη παξάιιεια είλαη ζηαζεξά ζηηο απνθάζεηο θαη ζην 

πείζκα ηνπο γηα επηηπρία θαηαθέξλνπλ λα θαηαιήμνπλ ζε πξσηφηππεο θαη θαηλνηφκεο ηδέεο 

(Kleiman, 2005). 

Πέξα απφ ηα πην πάλσ ραξαθηεξηζηηθά, ηα δεκηνπξγηθά άηνκα παξαθηλνχληαη λα 

εξγαζηνχλ απφ εζσηεξηθά θίλεηξα, απφ πξνζσπηθή επηζπκία λα νινθιεξψζνπλ έλα 

ζηφρν. Γηα απηφ ην ιφγν, ηα δεκηνπξγηθά άηνκα ράλνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ν 

ζηφρνο ηνπο γίλεηαη απηνζθνπφο (Csikszentmihalyi, 1997). Οη Sternberg θαη Lubart (1993) 

αλέθεξαλ ηξεηο ιφγνπο/ θίλεηξα γηα λα εμεγήζνπλ ηελ αθνζίσζε ησλ δεκηνπξγηθψλ 

αηφκσλ ζην έξγν πνπ επηηεινχλ. Σν δεκηνπξγηθφ άηνκν παξαθηλείηαη λα εξγαζηεί, (α) γηα 

λα μερσξίζεη απφ ηνπο ππφινηπνπο, επηδεηθλχνληαο απξνζδφθεηε ζπκπεξηθνξά, (β) γηα λα 

επηβεβαηψζεη ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαηά ηελ επίιπζε ελφο έξγνπ ή αθφκα (γ) 

γηα πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε πνπ έρεη πεηχρεη ην ζηφρν ηνπ, θαηαιήγνληαο ζε θαηλνηφκν 

απνηέιεζκα (Sternberg & Lubart, 1993).  

Αλαθνξηθά κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηα δεκηνπξγηθά άηνκα επηιέγνπλ λα 

αζρνινχληαη κε ζχλζεηα θαη αζπλήζηζηα ζέκαηα (Runco, 2007 · Watkins, 1999), κε 

ζέκαηα πνπ έρνπλ λφεκα θαη εθαξκνγή, ρσξίο λα αζρνινχληαη ηδηαίηεξα κε ηηο 

ιεπηνκέξεηεο (Kleiman, 2005 · Watkins, 1999). ε απηά ηα ζέκαηα άιισζηε ππάξρεη 

κεγαιχηεξν έδαθνο γηα δεκηνπξγία θαη θαηλνηνκία. Γηα παξάδεηγκα, ζην πεδίν ησλ 

καζεκαηηθψλ νη Freiman θαη Sriraman (2011) παξαηήξεζαλ φηη ηα δεκηνπξγηθά άηνκα 

αξέζθνληαη ζηε βαζχηεξε δηεξεχλεζε γλσζηψλ απνηειεζκάησλ, ζηνλ εληνπηζκφ λέσλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ πξνο κειέηε, ζηελ αλαθάιπςε λέσλ κεζφδσλ θαη αγλψζησλ 

ηδηνηήησλ, ζηνλ εληνπηζκφ ζπλδέζεσλ κεηαμχ θαηλνκεληθά αλεμάξηεησλ θιάδσλ ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη ζηελ εχξεζε έμππλσλ ιχζεσλ θαη πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ζηα 

καζεκαηηθά πξνβιήκαηα. 
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Χο άηνκα δελ είλαη ηδηαίηεξα θνηλσληθά θαη ζπρλά πεξηγξάθνληαη σο εγσθεληξηθά, 

αθνχ πξνηηκνχλ ηελ αηνκηθή εξγαζία, ρσξίο λα ηνπο ελδηαθέξεη αλ ζα ζεσξεζνχλ απφ ηνλ 

θνηλσληθφ πεξίγπξν σο «δηαθνξεηηθά» (Kleiman, 2005). Δληνχηνηο, ε αλεπηπγκέλε 

αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ, ε ζπλαηζζεκαηηθή επαηζζεζία θαη ε ελεξγεηηθφηεηα είλαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο θάλνπλ αγαπεηνχο (Kleiman, 2005 · Selby, Shaw & Houtz, 

2005). 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο δεκηνπξγηθνχ 

αηφκνπ, ψζηε λα ηχρνπλ θαηάιιειεο ελζάξξπλζεο θαη ελίζρπζεο (Hull, 2007). Παξφια 

απηά, ε χπαξμε πνιιψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ην δεκηνπξγηθφ άηνκν, εκπνδίδεη ηελ 

αλάπηπμε ελφο θαηαιφγνπ κε γλσξίζκαηα πξνζσπηθφηεηαο πνπ λα πεξηγξάθεη φια ηα 

δεκηνπξγηθά άηνκα. O Runco (2007) εληφπηζε φηη ε δεκηνπξγηθή πξνζσπηθφηεηα πηζαλφλ 

λα δηαθέξεη απφ πεδίν ζε πεδίν θαη ίζσο απφ άηνκν ζε άηνκν, γηα απηφ πνιχ εχζηνρα 

αλέθεξε φηη «δελ ππάξρεη κηα δεκηνπξγηθή πξνζσπηθφηεηα» (ζ. 315). Απηφ απφ ηε κηα, ζα 

κπνξνχζε λα απνηειεί αδπλακία ζηνλ εληνπηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δεκηνπξγηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο, αιιά απφ ηελ άιιε, κπνξεί λα απνηειέζεη θίλεηξν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη ζηνπο εξεπλεηέο λα απνδέρνληαη ζπκπεξηθνξέο πνπ κε κηα πξψηε καηηά κπνξεί λα κελ 

παξαπέκπνπλ ζε δεκηνπξγηθά άηνκα (Hull, 2007). ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, 

ζεσξήζεθε φηη ε Investment Theory (Sternberg & Lubart, 1996) κπνξεί λα «νξγαλψζεη» 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο πνπ δηαθαηέρνπλ ην δεκηνπξγηθφ άηνκν. Αθνινπζεί 

πεξηγξαθή ηεο ελ ιφγσ ζεσξίαο.   

 

Investment Theory 

 

Ζ ζεσξία πνπ πξνηάζεθε απφ ηνπο Sternberg θαη Lubart (1996) παξνκνηάδεη ηα 

δεκηνπξγηθά άηνκα κε επηηπρεκέλνπο επελδπηέο πνπ «αγνξάδνπλ ρακειά θαη πσινχλ 

αθξηβά», κε ηελ έλλνηα φηη ηα δεκηνπξγηθά άηνκα αμηνπνηνχλ ηδέεο πνπ δελ είλαη 

δεκνθηιείο θαη θαηλνκεληθά δελ έρνπλ αμία θαη ηηο κεηαηξέπνπλ ζε ζεκαληηθέο θαη 

πνιχηηκεο (Sternberg, 2006 · Sternberg & Lubart, 1996). χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, ε 

αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο απαηηεί ηε ζπκβνιή έμη δηαθξηηψλ αιιά 

αιιεινζρεηηδφκελσλ ζηνηρείσλ: δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο, γλψζεηο, γλσζηηθφ ζηπι, 

πξνζσπηθφηεηα, θίλεηξα θαη πεξηβάιινλ (Sternberg, 2006 · Sternberg & Lubart, 1996), 

φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

 Ζ ζπλχπαξμε ηξηψλ δηαλνεηηθώλ ηθαλνηήησλ - ηεο ζπλζεηηθήο, ηεο αλαιπηηθήο θαη 

ηεο πξαθηηθήο ηθαλφηεηαο - ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε δεκηνπξγηθήο ζθέςεο  (Sternberg, 
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1985). Ζ ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή πξσηφηππσλ ηδεψλ θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ κε λένπο ηξφπνπο. Ζ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεηο ηα ζεκαληηθά 

θαη ηα πνιχηηκα ζηνηρεία κηαο ηδέαο, νξίδεηαη σο αλαιπηηθή ηθαλφηεηα. Ζ αλαιπηηθή 

ηθαλφηεηα εκπιέθεη θξηηηθή ζθέςε, ζηνηρεία αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο ηδεψλ. Σέινο, ε 

πξαθηηθή ηθαλφηεηα αλαθέξεηαη ζηε κεηάθξαζε ζεσξίαο ζε πξάμε θαη εκπιέθεη ηε 

κεηαηξνπή ησλ αθεξεκέλσλ ηδεψλ ζε πξαθηηθέο εθαξκνγέο (Sternberg, 2006). Ζ 

δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα απαηηεί ηε ζπλχπαξμε θαη ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ ηξηψλ 

δηαλνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, γηαηί πέξα απφ ηελ παξαγσγή λέσλ ηδεψλ, απαηηείηαη αλάιπζε 

θαη αμηνιφγεζε ησλ ηδεψλ γηα εληνπηζκφ ησλ πην ρξήζηκσλ θαη θαηάιιεισλ θαη έπεηηα ηε 

κεηαηξνπή ηνπο ζε πινπνηήζηκε κνξθή (Sternberg, 2012 · Sternberg & Lubart, 1995). 

 Ζ θαηνρή γλώζεσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζεη έλα άηνκν λα ζπκβάιεη 

δεκηνπξγηθά ζε έλα γλσζηηθφ πεδίν, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε θαηνρή γλψζεσλ 

ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά (Lubart & Sternberg, 1995). Απφ ηε 

κηα, ην άηνκν ζα πξέπεη λα θαηέρεη αξθεηέο γλψζεηο ζε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν, έηζη 

ψζηε λα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη κε πξσηφηππεο ηδέεο, απνθεχγνληαο ηελ επαλάιεςε 

πθηζηάκελσλ ηδεψλ (Lubart & Sternberg, 1995 · Sternberg, 2006). Απφ ηελ άιιε, ε θαηνρή 

γλψζεσλ ζε έλα αληηθείκελν κπνξεί λα πεξηνξίζεη ην άηνκν, απνηξέπνληάο ην λα ρεηξηζηεί 

θαηαζηάζεηο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φηη ηα είρε αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ. Ο 

Sternberg (2012) πξνηείλεη φηη ην άηνκν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γλψζεηο ηνπ 

αιιά λα κελ ηηο αθήζεη λα απνηειέζνπλ εκπφδην ζηε δεκηνπξγηθή ηνπ ηθαλφηεηα.  

Πέξα απφ ηελ θαηνρή γλψζεσλ, ην γλσζηηθό ζηπι, δειαδή ν ηξφπνο πνπ έλα άηνκν 

πξνηηκά λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ, θαίλεηαη λα απνηειεί 

ζηνηρείν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (Sternberg, 1988, 1997). Γηα λα είλαη έλα άηνκν 

δεκηνπξγηθφ, ζα πξέπεη λα επηιέγεη πξσηφηππν ηξφπν ζθέςεο, παξά λα αθνινπζεί 

πξνθαζνξηζκέλνπο ηξφπνπο θαη λα πηνζεηεί ηδέεο άιισλ (Sternberg, Ο‘Hara & Lubart, 

1997). Έηζη, εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ δηεξεπλνχλ πνην γλσζηηθφ ζηπι ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο- ην νπηηθφ ή ιεθηηθφ (π.ρ. Palmiero, 

Nakatani, Raver, Belardinelli, & van Leeuwen, 2010), ην νιηζηηθφ ή  αλαιπηηθφ (π.ρ. 

Kaufman, 2002)- δηεμήρζεθαλ ζην πεδίν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

Σαπηφρξνλα, νη Sternberg θαη Lubart (1996) εληφπηζαλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθόηεηαο πνπ εληζρχνπλ ηελ εκθάληζε δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα φπσο ε επηκνλή, ε επηζπκία γηα ππέξβαζε εκπνδίσλ, ε 

αλάιεςε ξίζθνπ, ε απηνξξχζκηζε, ε πεξηέξγεηα θαη ε θαληαζία πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

πεξηγξαθέο ησλ δεκηνπξγηθψλ αηφκσλ (Sternberg, 2006).  
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Γηα λα κπνξέζεη έλα άηνκν, φζν δεκηνπξγηθφ θαη αλ είλαη, λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

δηαλνεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο ζα πξέπεη λα δηαθαηέρεηαη απφ θίλεηξα (Lubart & 

Sternberg, 1995). Σν δεκηνπξγηθφ άηνκν ραξαθηεξίδεηαη απφ εζσηεξηθά θίλεηξα θαη 

επηθέληξσζε ζην έξγν πνπ έρεη λα επηηειέζεη. Άιισζηε, δελ κπνξεί έλα άηνκν λα 

εθηειέζεη κηα δεκηνπξγηθή εξγαζία ζε έλα πεδίν εθηφο θαη αλ αγαπά απηφ πνπ θάλεη θαη αλ 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ εξγαζία παξά ζηελ επηβξάβεπζή ηεο (Amabile, 

1996). 

Σέινο, ην άηνκν ρξεηάδεηαη θαηάιιειν πεξηβάιινλ πνπ λα ππνζηεξίδεη θαη λα 

αληακείβεη ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπ ηδέεο. Έλα άηνκν κπνξεί λα έρεη φια ηα άιια ζηνηρεία πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα ζθεθηεί δεκηνπξγηθά, αιιά εληνχηνηο ρσξίο ππνζηήξημε απφ ην 

πεξηβάιινλ θαη ηνλ πεξίγπξφ ηνπ, ελδέρεηαη λα κελ εκθαλίζεη δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά 

(Sternberg, 2006). 

Μπνξεί ζηελ Investment Theory λα πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία πνπ κε κηα πξψηε 

καηηά λα παξαπέκπνπλ ζε γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. γλψζεηο, γλσζηηθφ ζηπι θαη 

δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο). Παξφια απηά, νη πην πάλσ άμνλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

παξνχζα εξγαζία γηα λα νξγαλψζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεκηνπξγηθψλ αηφκσλ θαη 

φρη γηα λα αμηνινγήζνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηθαλφηεηέο ηνπο. 

 

 

Γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηα καζεκαηηθά 

 

Ζ δηεξεχλεζε καζεκαηηθψλ ηδεψλ, ε επηρεηξεκαηνινγία (Yerushalmy, 2009), ε γελίθεπζε, 

ε αλαινγηθή ζθέςε (Prouse, 1967), ν έιεγρνο θαη ν επαλέιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ θαη ε 

ηθαλφηεηα πξφβιεςεο (Torrance, 1966) αλαθέξνληαη ζηνπο νξηζκνχο γηα ηε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα. Παξάιιεια, ε Starko (1995) ζπγθαηαιέγεη ηε κεηαθνξηθή ζθέςε (ή ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα βιέπεη νκνηφηεηεο κεηαμχ αλφκνησλ ηδεψλ), ηε ινγηθή ζθέςε, 

ηελ νπηηθνπνίεζε θαη ηε ιήςε απφθαζεο αλάκεζα ζηα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

δεκηνπξγηθνχ αηφκνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα πην πάλσ, πνιχ εχζηνρα ν Ervynck (1991) 

ζεσξεί ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα σο αλψηεξνπ επίπεδνπ ζθέςε. Ζ ζχλδεζε 

καζεκαηηθψλ ηδεψλ, ν επέιηθηνο ρεηξηζκφο ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ε θαηαλφεζε φηη 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ελφο πξνβιήκαηνο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ηζνδχλακα 

απνηειέζκαηα είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία αλάπηπμεο ηεο καζεκαηηθήο θαηαλφεζεο (NCTM, 

2000 · Polya, 1973 · Schoenfeld, 1985). 
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 Γηάθνξεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη γηα λα θαζνξίζνπλ ηνπο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ. Δλδεηθηηθά, ην Componential 

Model of Creativity (Amabile, 1996) απνηειεί έλα επξέσο απνδεθηφ ζεσξεηηθφ κνληέιν, 

ην νπνίν νξίδεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα «σο κηα ζπκπεξηθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχδεπμε 

πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο» 

(ζ. 358). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Amabile (1996) δηέθξηλε ηξεηο παξάγνληεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηελ εκθάληζε δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο ή ελέξγεηαο: ε θαηνρή 

δεμηνηήησλ πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν (domain-relevant 

skills), ε θαηνρή δεμηνηήησλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα (creativity-relevant 

skills) θαη ε χπαξμε θηλήηξσλ (task motivation), φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 2.3. Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο Amabile (1996). 

 

πσο θαίλεηαη απφ ην Γηάγξακκα 2.3, γηα ηελ εκθάληζε δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε 

έλα γλσζηηθφ πεδίν είλαη απαξαίηεηε ε ζπλχπαξμε δχν εηδψλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ: 

δεμηφηεηεο γηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη δεμηφηεηεο γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Οη 

δεμηφηεηεο γηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πεξηιακβάλνπλ γλψζεηο γηα γεγνλφηα, αξρέο θαη 

νξηζκνχο ζε έλα γλσζηηθφ πεδίν (Amabile, 1983). χκθσλα κε ην Brown (1989), απηνχ 

ηνπ είδνπο νη δεμηφηεηεο απνηεινχλ ην βαζηθφηεξν κέξνο ηνπ κνληέινπ, αθνχ θαλείο δελ 

κπνξεί λα είλαη δεκηνπξγηθφο αλ δελ θαηέρεη γλψζεηο ή αλ δελ έρεη ηηο απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο ζην πεδίν πνπ εξγάδεηαη. Οη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα 
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θηλαηζζεηηθέο δεμηφηεηεο 

- Σππηθή θαη άηππε 

εθπαίδεπζε 

ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΥΔΣΗΚΔ 

ΜΔ ΣΖ 
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 

 

ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ: 

- Έκκεζε ή άκεζε γλψζε γηα 

ηελ παξαγσγή λέσλ ηδεψλ 

- Καηάιιειν γλσζηηθφ ζηπι 

- Καηάιιειν ηξφπν εξγαζίαο  

 

 

ΔΞΑΡΣΑΣΑΗ ΑΠΟ: 

- Καηάξηηζε 

- Δκπεηξία 
- Υαξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθφηεηαο 

ΚΗΝΖΣΡΑ 

 
 

 

ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ: 

- ηάζεηο πξνο ην ζηφρν 

- Αληηιήςεηο γηα ηα θίλεηξα  

 

 

ΔΞΑΡΣΑΣΑΗ ΑΠΟ: 

- Δζσηεξηθά θίλεηξα γηα ην 

ζηφρν 

- Παξνπζία ή απνπζία 

εμσηεξηθψλ πεξηνξηζκψλ 
ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

- Ηθαλφηεηα εμάιεηςεο ησλ 

εμσηεξηθψλ πεξηνξηζκψλ 
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έρνπλ γεληθή θχζε θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε θάζε γλσζηηθφ πεδίν (Amabile, 

1996).  

Αληίζηνηρα, ζην πεδίν ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο ε θαηνρή καζεκαηηθψλ γλψζεσλ 

(Sheffield, 2009) θαη γεληθψλ δεκηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ (Hong & Milgram, 2010) έρνπλ 

δηεξεπλεζεί σο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Σαπηφρξνλα, ε 

λνεκνζχλε (Kattou, Kontoyianni, Pitta-Pantazi, & Christou, 2010) πεξηιακβάλεηαη 

αλάκεζα ζηα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμεηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε ηε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα. Αθνινπζεί ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα ηα ηξία γλσζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα δηεξεπλεζνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία.   

 

Καηνρή γλώζεσλ  

 

Ζ θαηνρή γλψζεσλ ζε έλα αληηθείκελν (π.ρ. Jay & Perkins, 1997 · Weisberg, 1999), ε 

αλάθιεζή ηνπο ζε θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή θαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο (π.ρ. 

Verschaffel, Luwel, Torbeyns, & Van Dooren, 2009 · Fennema & Romberg, 1999) 

πξνβιεκάηηζαλ ηνπο εξεπλεηέο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηνρή γλώζεσλ ζε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν, επηθξαηνχλ δχν 

απφςεηο: ε Tension view θαη ε Foundation view (Weisberg, 1999). Ζ πξψηε άπνςε 

πηνζεηεί ηελ αξρή φηη νη γλψζεηο απνηεινχλ ηα δνκηθά πιηθά ζηα νπνία ζηεξίδεηαη έλα 

άηνκν γηα λα αλαπηχμεη λέεο ηδέεο (Craft, 2005 · Weisberg, 1999). Ζ γλψζε ηνπ ηη έρεη 

πξνεγεζεί ζε έλα πεδίν βνεζά ην άηνκν λα ζπγθεληξσζεί ζε λέεο ηδέεο, παξά ζε βαζηθέο 

δεμηφηεηεο (Weisberg, 2006). Δληνχηνηο, ε θαηνρή πνιιψλ γλψζεσλ ζε έλα ηνκέα κπνξεί 

λα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ εκθάληζε πξσηφηππσλ ηδεψλ (Sternberg, 2006 · Weisberg, 

1999). «Ο κεγάινο αξηζκφο γλψζεσλ ζε έλα γλσζηηθφ πεδίν κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, γηαηί αλ (ην άηνκν) γλσξίδεη πνιχ θαιά πψο ιεηηνπξγνχλ ηα πξάγκαηα 

(ζην γλσζηηθφ πεδίν), θαζίζηαηαη αλίθαλν λα απνδξάζεη (απφ ηα ήδε γλσζηά πιαίζηα) θαη 

λα πξνηείλεη λέεο ηδέεο» (DeBono, 1968, ζ. 228). Σελ άπνςε απηή ππνζηεξίδνπλ δηάθνξνη 

εξεπλεηέο, νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη ε θαηνρή γλψζεσλ ελδέρεηαη λα πεξηνξίζεη ην άηνκν ζε 

ζηεξεφηππεο ιχζεηο ή λα ην νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλε κεηαθνξά ησλ γλψζεσλ ζε λέεο 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο (Weisberg, 2006 · Weisberg, 1999). Χο εθ ηνχηνπ, ε Tension 

view πεξηγξάθεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ γλψζεσλ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο σο 

αληεζηξακκέλν U, κε ηε κέγηζηε δεκηνπξγηθφηεηα λα ζπκβαίλεη θάπνπ ζην κέζν επίπεδν 

γλψζεσλ (Weisberg, 1999).  
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Ζ δεχηεξε άπνςε γηα ηε ζρέζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ γλψζεσλ ζε έλα 

αληηθείκελν, ε Foundation view, ζεσξεί φηη ε αλάπηπμε λέσλ ηδεψλ δελ ζηεξίδεηαη, αιιά 

νηθνδνκείηαη πάλσ ζηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο (Weisberg, 1986, 1993, 1995). O ίδηνο ν 

Torrance ζηε ζπλέληεπμή ηνπ ζην Shaughnessy (1998) αλέθεξε φηη νη γλψζεηο απνηεινχλ 

ηε βάζε γηα ηελ παξαγσγή ελφο δεκηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο, αθνχ ν ζρεκαηηζκφο λέσλ 

γλψζεσλ κπνξεί λα πξνθχςεη αλ ππάξρεη θαηαλφεζε ηνπ ηη ήδε ππάξρεη. Έηζη, γηα λα 

κπνξέζεη θάπνηνο λα θηάζεη ζε πςειφ επίπεδν δεκηνπξγηθφηεηαο ζε έλα πεδίν, ρξεηάδεηαη 

λα εξγαζηεί γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν ζε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν, γηα λα αθνκνηψζεη 

ηη έρεη πξνεγεζεί ζε απηφ (Weisberg 1999).  

Αληίζηνηρεο ζπδεηήζεηο γηα ην ξφιν ησλ πξνυπάξρνπζσλ γλψζεσλ ζηε 

δεκηνπξγηθφηεηα εκθαλίδνληαη θαη ζην πεδίν ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο. Απφ ηε κηα, 

ππάξρνπλ εξεπλεηέο νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη ε θαηνρή καζεκαηηθψλ γλψζεσλ ζπλεηζθέξεη 

πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε κεηαβιεηή ζηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ (Hong & 

Aqui, 2004 · Mann, 2005). Με άιια ιφγηα, φζεο πεξηζζφηεξεο καζεκαηηθέο γλψζεηο 

θαηέρεη έλα άηνκν, ηφζν πην δεκηνπξγηθφ αλακέλεηαη λα είλαη ζε απηφ ην πεδίν. χκθσλα 

κε ηε Sheffield (2009), ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα εμαξηάηαη απφ ηε ζχλδεζε θαη ην 

ζπλδπαζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ελλνηψλ θαη πιεξνθνξηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα νη πξνυπάξρνπζεο 

γλψζεηο απνηεινχλ ηε βάζε ζηελ νπνία νη λέεο πιεξνθνξίεο ζα νξγαλσζνχλ. Κάζε άηνκν, 

δειαδή, πνπ είλαη ηθαλφ λα νηθνδνκήζεη κηα πξνζσπηθή γλσζηηθή δνκή πνπ είλαη 

κνλαδηθή θαη πιήξεο απφ πξνζσπηθέο δηαζπλδέζεηο πηζαλφλ λα θαηαιήμεη ζε δεκηνπξγηθφ 

απνηέιεζκα (Caine & Caine, 1991 · Clemons, 2005). Παξάιιεια, άηνκα πνπ δελ έρνπλ 

ηθαλνπνηεηηθέο καζεκαηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο είλαη αλίθαλα λα επηδείμνπλ 

καζεκαηηθά δεκηνπξγηθή ζθέςε, θαζψο ε έιιεηςε απαξαίηεησλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ 

ηα απνηξέπεη λα εθθξάζνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο ζθέςεηο κε αλαγλσξίζηκνπο ηξφπνπο 

ζην πεδίν ησλ καζεκαηηθψλ (Haylock, 1987 · Mann, 2009).  

Σα πην πάλσ ζπκπεξάζκαηα επηβεβαηψζεθαλ εκπεηξηθά κέζα απφ πξφζθαηεο 

εξγαζίεο (Bahar & Maker, 2011 · Mann, 2005 · Sak & Maker, 2006). ηελ εξγαζία ηνπο νη 

Sak θαη Maker (2006)  ρνξήγεζαλ έλα καζεκαηηθφ εξγαιείν πνπ πεξηειάκβαλε αλνηθηνχ 

θαη θιεηζηνχ ηχπνπ καζεκαηηθά έξγα, γηα λα αμηνινγήζνπλ ηηο καζεκαηηθέο γλψζεηο ησλ 

καζεηψλ. Σαπηφρξνλα, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ έλα εξγαιείν 

απνθιίλνπζαο ζθέςεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο έδεημαλ φηη ε 

θαηνρή γλψζεσλ είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ εξκελεία ηεο επρέξεηαο, ηεο 

επειημίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο ησλ καζεηψλ (Sak & Maker, 2006). Αληίζηνηρα ζηελ 

εξγαζία ησλ Bahar θαη Maker (2011), νη εξεπλεηέο ζπζρέηηζαλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ 
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ζην Iowa Tests of Basic Skills θαη ζην Comprehensive Tests of Basic Skills κε ηελ 

επίδνζή ηνπο ζε εξγαιείν απνθιίλνπζαο ζθέςεο. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ππήξρε δπλαηή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ. 

Σέινο, ν Mann (2005) θαηά ηε δηεμαγσγή παιηλδξνκηθήο αλάιπζεο εληφπηζε φηη ε 

καζεκαηηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ζπλεηζθέξεη ζηελ πξφβιεςε ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο.  

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη ππνζηεξηθηέο ηεο αληίζεηεο άπνςεο. Οη γλψζεηο ησλ 

καζεηψλ θαη ε εμνηθείσζε κε ηνπο αιγφξηζκνπο θαη ηνπο θαλφλεο ελδέρεηαη λα 

πεξηνξίζνπλ ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ηθαλφηεηα (Haylock, 1997). Γηα παξάδεηγκα, νη 

αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ φηη θάζε εξψηεζε έρεη πάληα κφλν κηα ζσζηή απάληεζε, ε νπνία 

κπνξεί λα βξεζεί κε ηελ εθαξκνγή γλσζηψλ δηαδηθαζηψλ πεξηνξίδεη ηε θαληαζία θαη ηελ 

πεξηέξγεηα ησλ καζεηψλ γηα πεηξακαηηζκφ θαη δηεξεχλεζε (Mann, 2005). χκθσλα κε ηνλ 

Pehkonen (1997), απηφ ην θαηλφκελν πξνθχπηεη ιφγσ ηνπ φηη ε ππεξβνιηθή έκθαζε ζηηο 

γλψζεηο θαη ζηε ινγηθή νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ θαη ζηελ 

αγλφεζε ηνπ δεμηνχ εκηζθαηξίνπ ηνπ εγθεθάινπ, ην νπνίν θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα. 

Οη έξεπλεο πνπ έγηλαλ απφ ηελ Jensen (ζην Haylock 1987) θαζψο επίζεο απφ ην 

Baran θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2011), επηβεβαίσζαλ φηη δελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ 

καζεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

Jensen εληφπηζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ αξηζκεηηθψλ ηθαλνηήησλ 

θαη ηεο καζεκαηηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ αιιά δελ εληφπηζε αληίζηνηρε ζπζρέηηζε κε 

ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ. ζνλ αθνξά ζηελ έξεπλα ηνπ Baran θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2011), ν ζηφρνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο καζεηψλ ειηθίαο έμη εηψλ. Καη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε, δελ εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζην εξγαιείν γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο (Torrance Tests of 

Creative Thinking) κε ηε καζεκαηηθή ηνπο επίδνζε.  

Πέξα απφ ηελ θαηνρή γλψζεσλ ζε έλα πεδίν, ν επέιηθηνο ρεηξηζκόο θαη ε θαηάιιειε 

εθαξκνγή ηνπο ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

παξαγσγή δεκηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο (Silver, 1997). Ο Verschaffel θαη νη ζπλεξγάηεο 

ηνπ (2009) θαζψο θαη νη Fennema θαη Romberg (1999) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

επέιηθηνο ρεηξηζκφο ησλ γλψζεσλ πεξηιακβάλεη θπξίσο ηελ ηθαλφηεηα ζχλδεζεο 

δηαθνξεηηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ηδεψλ, ηελ ηθαλφηεηα ελαιιαγήο κεηαμχ 

ζηξαηεγηθψλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηελ ηθαλφηεηα ζχγθξηζεο δηαθνξεηηθψλ 
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ζηξαηεγηθψλ θαη ιχζεσλ. Οη ζπλερείο ελαιιαγέο θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα επηινγήο ηεο πην 

θαηάιιειεο ηδέαο ππνζηεξίδνπλ ηελ θαηαζθεπή καζεκαηηθήο γλψζεο (Leikin, 2007 · Star 

& Newton, 2009).  

Σαπηφρξνλα, ε νξγάλσζε θαη ε αλάθιεζε πιεξνθνξηώλ ζεσξνχληαη εμίζνπ 

ζεκαληηθέο ζηελ εκθάληζε δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ (Guilford, 1962 ζην Mann, 2006). 

Πξάγκαηη, νη Jay θαη Perkins (1997) εληφπηζαλ φηη απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηα δεκηνπξγηθά 

άηνκα δελ είλαη ηφζν ην πιήζνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαηέρνπλ αιιά ε χπαξμε ελφο 

πςειά νξγαλσκέλνπ ζπλφινπ γλψζεσλ. Οη νξγαλσκέλεο γλψζεηο επηηξέπνπλ ζηα άηνκα 

λα αληηιακβάλνληαη ηε βαζχηεξε δνκή ελφο πξνβιήκαηνο θαη λα αλαθαινχλ κε επθνιία 

ηηο θαηάιιειεο ηδέεο (Jay & Perkins, 1997). Ζ αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηε κλήκε 

εμαξηάηαη απφ ην πφζν εχθνια πξνζβάζηκεο είλαη νη γλψζεηο, δειαδή, απφ ην πφζν 

εχθνια κπνξνχλ λα αλαθαιεζηνχλ ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή (Tulving & Pearlstone, 1996). 

πλήζσο, ηα άηνκα αμηνπνηνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο κφλν ηηο γλψζεηο πνπ είλαη εχθνια 

πξνζβάζηκεο θαη γηα απηφ θαηαιήγνπλ ζε ζπλεζηζκέλεο ηδέεο (Rietzschel, Nijstad & 

Stroebe, 2007). Δλδερνκέλσο, ε βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ελφο δεκηνπξγηθνχ θαη ελφο κε 

δεκηνπξγηθνχ αηφκνπ λα νθείιεηαη ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα γλψζεο πνπ αμηνπνηνχληαη ζε 

κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε αιιά θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δηαζέζηκεο γλψζεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη (Rietzschel, Nijstad & Stroebe, 2007 · Weisberg, 1999).  

 

Γεληθή θαη εηδηθή δεκηνπξγηθή ηθαλόηεηα 

 

Γηα δεθαεηίεο, νη εξεπλεηέο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο αληηιακβάλνληαλ θαη 

ρεηξίδνληαλ ηελ έλλνηα σο κηα γεληθή γλσζηηθή ηθαλφηεηα (Plucker, 1998). πσο νη 

Plucker θαη Zabelina (2009) νξίδνπλ, ε γεληθή δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα (domain-general 

creativity) ραξαθηεξίδεηαη απφ θαζνιηθφηεηα ζηε θχζε ηεο, είλαη ηθαλφηεηα, δειαδή, πνπ 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νπνηαδήπνηε γλσζηηθή πεξηνρή. Ζ ζεσξία γηα ηελ θαζνιηθφηεηα 

ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ππνζέηεη φηη ε δεκηνπξγηθή έθθξαζε είλαη παλνκνηφηππε ζε φια 

ηα γλσζηηθά πεδία θαη σο εθ ηνχηνπ, έλα άηνκν πνπ έρεη επηδείμεη πςειφ επίπεδν 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζε έλα γλσζηηθφ πεδίν αλακέλεηαη φηη ζα επηδείμεη αληίζηνηρα πςειφ 

επίπεδν δεκηνπξγηθφηεηαο ζε δηάθνξα πεδία (Beghetto & Kaufman, 2009). 

 Ζ ηδέα ηεο εηδηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο (domain-specific creativity) εκθαλίζηεθε 

ζρεηηθά πξφζθαηα, αθνχ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα, θαη θπξίσο ηε δεθαεηία ηνπ ‘80, δφζεθε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξφιν ηνπ ζπγθείκελνπ θαη ηεο εμεηδίθεπζεο ζηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο (Plucker & Zabelina, 2009). ε απηφ ην πιαίζην, ζεσξείηαη φηη ε θχζε θαη νη 
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εθαξκνγέο ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο δηαθέξεη κεηαμχ ησλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ 

(Beghetto & Kaufman, 2009). Ζ ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο, πνπ αλέπηπμε ν 

Howard Gardner (1983), απεηέιεζε ην έλαπζκα γηα δηάθξηζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε 

γεληθή θαη εηδηθή ηθαλφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Gardner (1983) αλέθεξε φηη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα δελ απνηειεί κηα θαζνιηθή δνκή, αιιά αληίζεηα απαηηείηαη εμεηδίθεπζε 

ζε θάζε γλσζηηθή πεξηνρή. Χο εθ ηνχηνπ, νη ςπρνιφγνη θαη νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζα πξέπεη 

πιένλ λα ζεσξνχλ ηα άηνκα απιψο δεκηνπξγηθά, αιιά δεκηνπξγηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο 

γλσζηηθέο πεξηνρέο.  

 Μέρξη ζήκεξα, ην εξψηεκα θαηά πφζν ε δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί γεληθή ή εηδηθή 

ηθαλφηεηα ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηα πην ελδηαθέξνληα ζέκαηα πξνο δηεξεχλεζε γηα ηε 

θχζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (Baer & Kaufman, 2005 · Kaufman & Baer, 2004 · Plucker & 

Zabelina, 2009). Σα απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα είλαη αληηθξνπφκελα, αθνχ ε δηάθξηζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζε γεληθή θαη εηδηθή ηθαλφηεηα θαίλεηαη λα έρεη ηνπο θαλαηηθνχο 

ππνζηεξηθηέο ηεο.  

 Απφ ηε κηα, ππάξρνπλ εξεπλεηέο νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηελ θαζνιηθφηεηα ηεο 

δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο (Beghetto & Kaufman, 2009 · Kaufman & Baer, 2004). Οη 

εξεπλεηέο επηθαινχληαη σο βαζηθφ ηνπο επηρείξεκα ηελ νκνηφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ εκθαλίδνπλ ηα δεκηνπξγηθά άηνκα ζε φιεο ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

(Kaufman & Baer, 2005). Δηδηθφηεξα, ζην βηβιίν «Creativity across domains», ζην νπνίν 

πεξηγξάθεηαη ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία θαη ην δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα ζε δηάθνξα 

γλσζηηθά αληηθείκελα (π.ρ. πνίεζε, ςπρνινγία, καζεκαηηθά), νη Kaufman θαη Baer (2005) 

εληφπηζαλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη δεμηφηεηεο ζε δεκηνπξγηθά άηνκα ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο, παξφιν πνπ κπνξεί λα εληνπηζηνχλ ειάρηζηεο παξαιιαγέο κεηαμχ ησλ γλσζηηθψλ 

πεδίσλ. Ζ ηδέα ηεο γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο νδήγεζε άιισζηε ζηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ 

κέηξεζεο ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο, φπσο ην Torrance Tests of Creative Thinking 

(Torrance, 1974) θαη ην Guilford‘s Alternative Uses Task (Guilford, 1967). Λφγσ ηεο 

θαζνιηθφηεηαο ηεο θχζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, νη κεηξήζεηο ζε απηά ηα εξγαιεία 

αλακέλεηαη λα έρνπλ ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ζε κεγάιν εχξνο 

γλσζηηθψλ πεδίσλ (Hong & Milgram, 2010). 

Απφ ηελ άιιε, νη ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνληαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα σο εηδηθή 

ηθαλφηεηα (Baer, 1998 · Baer & Kaufman, 2005 · Kaufman & Baer, 2004 · Plucker, 1998 · 

Plucker & Beghetto, 2004 · Plucker & Runco, 1998). Oη εξεπλεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί εηδηθή ηθαλφηεηα, αλαγλσξίδνπλ φηη ζε θάζε γλσζηηθφ πεδίν 

απαηηείηαη ε αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ ζεσξεηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ νξηζκψλ γηα ηελ 
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έλλνηα (Baer, 1998 · Kaufman & Baer, 2005). Άιισζηε, ε δεκηνπξγηθφηεηα δελ κπνξεί λα 

γίλεη θαηαλνεηή αλ δελ γίλεηαη αλαθνξά ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην νπνίν ζπκβαίλεη 

(Miell & Littlleton, 2008). Οη δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δεκηνπξγηθψλ αηφκσλ, ζηηο δηαλνεηηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο πνπ απαηηνχληαη εληφο ησλ δηαθφξσλ γλσζηηθψλ πεδίσλ ηνλίδνπλ 

ηελ αλάγθε γηα «αλεμαξηεηνπνίεζε» ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο θάζε γλσζηηθνχ πεδίνπ 

(Plucker & Zabelina, 2009). Χο απφδεημε γηα ηελ εηδηθή θχζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, νη 

Plucker θαη Zabelina (2009) παξαζέηνπλ ηηο ρακειέο ζπζρεηίζεηο πνπ εληφπηζαλ κεηαμχ 

ησλ δεκηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ ζε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά πεδία. 

Πξφζθαηα, έρνπλ πξνηαζεί πβξηδηθά κνληέια γηα ηε θχζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, 

κνληέια, δειαδή, πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ηφζν απφ ηε γεληθή φζν θαη ηελ εηδηθή 

θχζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (Baer & Kaufman, 2005 · Hong & Milgram, 2008 · Sternberg, 

2005). Γηα παξάδεηγκα, ην κνληέιν ησλ Sternberg θαη Lubart (1996) φπσο θαη ην κνληέιν 

ηεο Amabile (1996) θάλνπλ αλαθνξά ζε γεληθέο ηθαλφηεηεο, φπσο ε λνεκνζχλε θαη νη 

δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα, αιιά θαη ζε εηδηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο νη 

δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

Παξφιν φηη ππάξρεη πινχζηα ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε δηάθξηζε γεληθήο θαη εηδηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, πεξηνξηζκέλεο έξεπλεο έρνπλ γίλεη αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο 

γεληθήο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ζηελ εηδηθή δεκηνπξγηθφηεηα. Σέηνηεο έξεπλεο 

δηεμήρζεθαλ απφ ηνπο Hong θαη Milgram (2010) θαη ηνπο Diakidou θαη Spanoudis (2002). 

ηελ πξψηε εξγαζία, νη Hong and Milgram (2010) βξήθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε ηεο γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα. Έηζη, νη 

Milgram θαη Hong (2009), πξφηεηλαλ φπσο θαηά ηε κειέηε ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ιακβάλεηαη ππφςε ηφζν ε γεληθή φζν θαη ε εηδηθή δεκηνπξγηθφηεηα. 

Μάιηζηα, εμήγεζαλ φηη ε γεληθή δεκηνπξγηθφηεηα απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα επεμεγήζεη 

ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζθέςεο πνπ νδεγεί ζηελ παξαγσγή καζεκαηηθψλ ηδεψλ, αιιά 

απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ εκθάληζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηα καζεκαηηθά (Milgram 

& Hong, 2009). κνηα, νη Diakidou θαη Spanoudis (2002) εληφπηζαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηεο αλεμάξηεηεο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν κέηξεζεο ζηε 

δεκηνπξγηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηελ ηζηνξία. 
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Ννεκνζύλε 

 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηνπ δείθηε λνεκνζχλεο δελ είλαη ηδηαίηεξα 

απιή (Leikin, 2008). Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ 

μεθίλεζε κε ηελ εκθάληζε ηεο έλλνηαο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ζε κηα πξνζπάζεηα 

αλεμαξηεηνπνίεζεο ηνπ πεδίνπ απφ άιια ςπρνινγηθά πεδία, φπσο ε λνεκνζχλε (Runco, 

2007). Χο εθ ηνχηνπ, δηάθνξα εκπεηξηθά δεδνκέλα πξνέθπςαλ, πνιιέο θνξέο 

αληηθξνπφκελα. Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ εληνπίζεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ 

λνεκνζχλεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο (π.ρ. Ripple & May, 1962 · Srivastava & Thomas, 

1991), ελψ άιινη εληνπίδνπλ φηη νη δχν έλλνηεο δελ έρνπλ θακία ζρέζε κεηαμχ ηνπο (π.ρ. 

Getzels & Jackson, 1962). Λφγσ ηεο αζπκθσλίαο ζηε ζρέζε κεηαμχ λνεκνζχλεο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ην ζέκα παξακέλεη άιπην θαη ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε 

(Sternberg & O‘ Hara, 1999). ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ 

ζεσξνχλ φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε λνεκνζχλε απνηεινχλ μερσξηζηέο νληφηεηεο θαη 

αθνινχζσο έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ. 

Οη Getzels θαη Jackson (1962) ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο εξεπλεηέο πνπ εληφπηζαλ φηη 

ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε λνεκνζχλε απνηεινχλ αζχλδεηα ζηνηρεία. Ζ πξνζπάζεηα ησλ 

εξεπλεηψλ επηθεληξψζεθε ζηνλ εληνπηζκφ δχν νκάδσλ καζεηψλ- ε κηα νκάδα απνηειείηαη 

απφ άηνκα κε πςειή λνεκνζχλε αιιά ρακειή δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε άιιε νκάδα απφ 

άηνκα κε πςειή δεκηνπξγηθφηεηα θαη ρακειή λνεκνζχλε- κε ζηφρν λα ηηο ζπγθξίλνπλ σο 

πξνο ηελ αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε. Ζ εξγαζία ησλ Getzels θαη Jackson (1962) θαηέιεμε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δχν νκάδεο καζεηψλ είραλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο κφλν φζνλ 

αθνξά ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ζηα ελδηαθέξνληα θαη ζηελ επίδνζή ηνπο. Οη 

Wallach θαη Kogan (1965) επαλέιαβαλ παξφκνην πείξακα εληνπίδνληαο φηη ν βαζκφο 

ζπζρέηηζεο ησλ κεηξήζεσλ ζην εξγαιείν δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ζην εξγαιείν λνεκνζχλεο 

ήηαλ πνιχ ρακειφο, επαλαιακβάλνληαο ην ζπκπέξαζκα φηη νη δχν έλλνηεο δελ έρνπλ 

ζρέζε κεηαμχ ηνπο. ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμε ε έξεπλα ηνπ Silvia (2008) ν 

νπνίνο κεηααλαιχνληαο ηα δεδνκέλα ησλ Wallach θαη Kogan παξαηήξεζε φηη ε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο λνεκνζχλεο ήηαλ ρακειή. Ο Kim (2008) ζηε δηθή 

ηνπ εξγαζία βξήθε κηα ακειεηέα ζρέζε κεηαμχ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

λνεκνζχλεο, πξνηείλνληαο φηη νη καζεηέο κε ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο κπνξνχλ λα είλαη 

δεκηνπξγηθνί θαη αληίζηξνθα. Πξφζθαηα, ν Heilman (2005) έδσζε έλα πξαγκαηηθφ 

παξάδεηγκα γηα λα ππνζηεξίμεη ην πην πάλσ ζπκπέξαζκα: ν Lewis Terman ζε έξεπλά ηνπ 

ην 1954 κειέηεζε ελήιηθεο νη νπνίνη σο καζεηέο είραλ ζπγθεληξψζεη πςειή βαζκνινγία 
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ζε ηεζη λνεκνζχλεο. Αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο ελήιηθεο ιίγνη ήηαλ εθείλνη πνπ 

απνδείρζεθαλ σο δεκηνπξγηθνί, ελψ έλα άηνκν πνπ σο καζεηήο είρε ιάβεη ρακειή 

βαζκνινγία ζην ηεζη λνεκνζχλεο θέξδηζε Βξαβείν Νφκπει ζηε Φπζηθή (William 

Shockley). 

ε αληίζεζε κε ηα πην πάλσ, ππήξμαλ εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ δελ 

εζηηάζηεθαλ ζην εξψηεκα θαηά πφζν ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ, αιιά ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη έλλνηεο ζπλδένληαη, ζεσξψληαο απηνλφεηε ηελ χπαξμε κηαο ηέηνηαο 

ζρέζεο (Plucker & Renzulli, 1999). Γηα παξάδεηγκα, ζην κνληέιν Structure of Intellect πνπ 

πξνηάζεθε απφ ην Guilford  (1967), ε δεκηνπξγηθφηεηα ζεσξείηαη σο ζηνηρείν ηεο 

λνεκνζχλεο, ελψ ζηε ζεσξία ησλ Sternberg θαη Lubart (1996) ε λνεκνζχλε 

πεξηιακβάλεηαη αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο πνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα εκθάληζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Ζ Threshold theory of intelligence (Torrance, 1962) θαίλεηαη φκσο λα 

θεξδίδεη ην έδαθνο. Ζ Threshold theory of intelligence πξνηείλεη φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα 

θαη ε λνεκνζχλε απνηεινχλ μερσξηζηέο νληφηεηεο, αιιά ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε λνεκνζχλε ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο 

θάησ απφ έλα φξην λνεκνζχλεο (ζπλήζσο 120) (Runco, 2007 · Sternberg & O‘Hara, 

1999). ηαλ ν δείθηεο λνεκνζχλεο ηνπ αηφκνπ είλαη πέξα απφ 120, ε ζρέζε κεηαμχ 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη λνεκνζχλεο είλαη ακειεηέα θαη νη δχν έλλνηεο κνηάδνπλ λα είλαη 

ζρεδφλ αλεμάξηεηεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο (Runco, 2007).  

 

 

Ηιηθία 

 

Ζ αλαπηπμηαθή ηξνρηά πνπ αθνινπζεί ε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα κπνξεί λα εμεγεζεί απφ 

ηηο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζην άηνκν, σο απνηέιεζκα ηεο ειηθίαο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηνπ εκπεηξίαο (Sak & Maker, 2006). Γηα παξάδεηγκα, ε απνθιίλνπζα ζθέςε, ε ηθαλφηεηα 

αμηνιφγεζεο (Runco, 1991, 2003), ε επρέξεηα θαη ε επειημία (Charles & Runco, 2001) 

απμάλνληαη αλάινγα κε ην βαζκφ σξηκφηεηαο ησλ καζεηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ην άηνκν 

γίλεηαη πην δεκηνπξγηθφ θαζψο κεγαιψλεη (Claxton, Pannells & Rhoads, 2005). Δληνχηνηο, 

δελ ζπκθσλνχλ φινη νη εξεπλεηέο φηη ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο αθνινπζεί κηα 

γξακκηθή ηξνρηά ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία. 

Δλδεηθηηθά, ν Torrance (1968) εληφπηζε φηη ηα δχν ζηνηρεία ζπλδένληαη κε κηα 

θακππιφγξακκε ζρέζε, πνπ έρεη ηε κνξθή U. Απηή ε ζρέζε ππνδειψλεη φηη ηα παηδηά 

είλαη ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθά αιιά ζηακαηνχλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζε 
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θάπνηα ειηθία, γηα λα επαλαθηήζνπλ ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ηθαλφηεηα ζε κεγαιχηεξε 

ειηθία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά γελληνχληαη κε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ε νπνία θζίλεη 

ζπλερψο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 10 εηψλ (πεξίπνπ ζηε Γ‘ ηάμε δεκνηηθνχ ζρνιείν), φπνπ ε 

δεκηνπξγηθφηεηα θηάλεη ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο θακπχιεο (Torrance, 1968). ηε 

ζπλέρεηα, ε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ νινέλα θαη απμάλεηαη (Torrance, 1968). Ο 

Torrance αλέθεξε φηη απηή ε χθεζε ζηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηεο Γ‘ ηάμεο 

πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ λα ζπκκνξθσζνχλ ζηηο πξνζδνθίεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηα πξψηα ρξφληα θνίηεζήο ηνπο θαζψο επίζεο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα κε δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Torrance, 1968). 

Αληηζέησο, νη Charles θαη Runco (2001) εληφπηζαλ φηη νη καζεηέο ζηε Γ‘ ηάμε 

βξίζθνληαη ζην απνθνξχθσκα ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο, ελψ κηα ζηαζεξή 

κείσζε παξαηεξείηαη ζηελ επρέξεηα, ζηελ επειημία θαη ζηελ πξσηνηππία πνπ επηδεηθλχνπλ 

νη καζεηέο ζηελ Δ‘ ηάμε. κνηα, νη Sak θαη Maker (2006) δηεξεχλεζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο επρέξεηαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία θαη 

εληφπηζαλ φηη ζπλδένληαη κε κηα ζρέζε πνπ έρεη ηε κνξθή ζθάιαο (plateau-hill-little top-

plateau). Δηδηθφηεξα, παξαηεξήζεθε ζηαζηκφηεηα ζηελ επρέξεηα, ζηελ επειημία θαη ζηελ 

πξσηνηππία ησλ καζεηψλ ζηελ ειηθία ησλ 8-9 εηψλ, αχμεζε ζηελ ειηθία ησλ 9-10 εηψλ, 

ζηαζηκφηεηα ζηελ ειηθία ησλ 10-11 θαη έπεηηα αχμεζε. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ε 

ειηθία επεξεάδεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ ηθαλφηεηα επειημίαο, πξσηνηππίαο θαη 

επεμεξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα επρέξεηαο (Sak & Maker, 2006). Απηφ νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη ε επρέξεηα ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηηο καζεκαηηθέο γλψζεηο πνπ 

θαηέρεη ην άηνκν παξά κε ηελ ειηθία (Sak & Maker, 2006). 

 

 

Γεκηνπξγηθή δηαδηθαζία 

 

 

Ζ ηξίηε ζπληζηψζα ηνπ κνληέινπ 4Ρ αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία πνπ νδεγεί 

ζηελ παξαγσγή ελφο δεκηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο. Αλ θαη δελ ππάξρεη «έλαο θνηλφο 

κεραληζκφο γηα ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε» (Noscal, 1995, ζ. 27), εληνχηνηο ε κειέηε ηεο 

δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα καο επηηξέςεη λα εληνπίζνπκε ηξφπνπο θαη κεζφδνπο 

γηα βειηίσζή ηεο (Kilgour, 2006). Δχζηνρν είλαη ην εξψηεκα πνπ ζέηεη ν Lubart (2001) 

ζην άξζξν ηνπ «Models of the Creative Process: Past, Present and Future»: Ση θάλεη ηε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγηθή; Ο Lubart (2001) ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν δίλεη ηξεηο 
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ελαιιαθηηθέο πεξηγξαθέο γηα ηε κνξθή ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο. Καηά πξψην ιφγν, 

ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ελδέρεηαη λα νδεγήζεη είηε ζε δηαπξεπή απνηειέζκαηα (απηφ 

πνπ νξίζηεθε πξνεγνπκέλσο σο απφιπηε δεκηνπξγηθφηεηα) ή ζε «θαζεκεξηλά επίπεδα» 

δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο (ζρεηηθή δεκηνπξγηθφηεηα). Γεχηεξν, ε δεκηνπξγηθή 

δηαδηθαζία κνηάδεη κε έλα ζπλερέο, φπνπ ζην έλα άθξν εκθαλίδεηαη έληνλε δεκηνπξγηθή 

δξάζε θαη ζην άιιν άθξν παξαηεξείηαη απνπζία δεκηνπξγηθήο δξάζεο. Με απηή ηελ 

νπηηθή, ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία δελ ζεκαίλεη φηη είηε ππάξρεη ζε κεγάιν βαζκφ ή φρη, 

αιιά κπνξεί λα πάξεη ελδηάκεζεο ηηκέο αλάκεζα ζηα δχν άθξα ηνπ ζπλερνχο. ε απηφ 

άιισζηε νθείιεηαη θαη ν δηαθνξεηηθφο βαζκφο δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

παξαηεξείηαη απφ άηνκν ζε άηνκν. Μηα ηξίηε εξκελεία επεμεγεί φηη ε δεκηνπξγηθή απφ ηε 

κε δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά δελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία 

αιιά ζε άιινπο παξάγνληεο (π.ρ. γλψζεηο) πνπ ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηε 

δηαδηθαζία (Lubart, 2001). Δληνχηνηο, γηα λα είλαη εθηθηή ε κειέηε ησλ πην πάλσ 

πεξηπηψζεσλ, απαηηείηαη ε πεξηγξαθή θαη ε κειέηε ησλ ζηαδίσλ, κε ηα νπνία ην άηνκν 

πξνζεγγίδεη δεκηνπξγηθά κηα θαηάζηαζε (Johnson & Carruthers, 2006). 

 

 

Σηάδηα δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο 

 

Απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο κνληεινπνίεζεο ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο ζε δηαθξηηά 

ζηάδηα ήηαλ απηή ηνπ Graham Wallas (1926). Ο Wallas πξφηεηλε φηη ε δεκηνπξγηθή 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη επηά ζηάδηα: ηελ αληηκεηψπηζε (encounter), ηελ πξνεηνηκαζία 

(preparation), ηε ζπγθέληξσζε (concentration), ηελ επψαζε (incubation), ην θσηηζκφ 

(illumination), ηελ επαιήζεπζε (verification) θαη ηε δηάρπζε/πεηζηηθφηεηα (persuasion). 

ην πξψην ζηάδην πξνζδηνξίδεηαη ε χπαξμε ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο ελψ θαηά ην 

δεχηεξν ζηάδην γίλεηαη ε θαηαλφεζε θαη ε δηεξεχλεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο 

(Davis & Rimm, 2004 · Johnson & Carruthers, 2006). ην ζηάδην ηεο ζπγθέληξσζεο ην 

άηνκν πξνζπαζεί ζπλεηδεηά λα ιχζεη ην πξφβιεκα. Θεσξείηαη φηη ηα ζηάδηα ηεο 

ζπγθέληξσζεο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο απαηηνχλ ζθιεξή δνπιεηά θαη ρξφλν, θαη 

ζηεξίδνληαη ζηηο γλψζεηο θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ. ε αληίζεζε, θαηά ην ζηάδην ηεο 

επψαζεο δελ ζπκβαίλεη νπνηαδήπνηε ζπλεηδεηή εξγαζία, αιιά ππνζπλείδεηα ηα άηνκα 

θηιηξάξνπλ πιεξνθνξίεο απφ ην ζπλεηδεηφ ζην αζπλείδεην ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε επφκελν ζηάδην (Johnson & Carruthers, 2006). ην πέκπην ζηάδην, 

ζην ζηάδην ηνπ θσηηζκνχ ή ηνπ «Δχξεθα», φπσο έρεη απνθαιεζηεί, εκθαλίδεηαη μαθληθά ε 
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ιχζε ζηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε (Davis & Rimm, 2004). Γνθηκαζηηθέο ιχζεηο πνπ 

εκθαλίζηεθαλ θαηά ην πέκπην ζηάδην, κεηαβαίλνπλ ζην ζηάδην ηεο επαιήζεπζεο, ην νπνίν 

εκπιέθεη έιεγρν, δηακφξθσζε θαη αλάπηπμε ησλ ηδεψλ (Johnson & Carruthers, 2006). ην 

ηειεπηαίν ζηάδην, ην άηνκν πξνζπαζεί λα πείζεη άιινπο φηη ε ηδέα ή ε ιχζε πνπ πξνηείλεη 

είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ην ζθνπφ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. Πξφζθαηα, ην κνληέιν ηνπ 

Wallas έρεη πεξηνξηζηεί ζε ηέζζεξα ζηάδηα: πξνεηνηκαζία, επψαζε, θσηηζκφο, 

επαιήζεπζε (Cropley, 1997). Ζ δηάθξηζε ησλ ζηαδίσλ ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο, 

φπσο πξνηάζεθε απφ ην Wallas πηνζεηήζεθε ή ηξνπνπνηήζεθε απφ πην ζχγρξνλνπο ηνπ 

εξεπλεηέο, ζηνλ αξηζκφ θαη ζηελ νλνκαζία ησλ ζηαδίσλ. 

 Γηα παξάδεηγκα, ν Osborn (1963) αλαθέξεη φηη ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία 

«ζπλήζσο πεξηιακβάλεη θάπνηα ή φια» (ζ. 115) απφ ηα πην θάησ ζηάδηα: 

πξνζαλαηνιηζκφο, πξνεηνηκαζία, αλάιπζε, ηδενπιαζία, επψαζε, ζχλζεζε θαη 

αμηνιφγεζε. ην ζηάδην ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ην άηνκν εληνπίδεη ην πξφβιεκα θαη ην 

αλαιχεη ζε επηκέξνπο ππν-πξνβιήκαηα θαη έπεηηα ζην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο 

ζπγθεληξψλεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πξνο επίιπζή ηνπ. Καηά ην ζηάδην ηεο 

αλάιπζεο, γίλεηαη δηάθξηζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη έπεηηα εληνπίδνληαη νη 

ελαιιαθηηθέο ηδέεο. ην πέκπην ζηάδην, απηφ ηεο επψαζεο, ην άηνκν ζηακαηά λα 

αζρνιείηαη ζπλεηδεηά κε ην ζηφρν ηνπ κέρξη πνπ εκθαλίδεηαη ε δεκηνπξγηθή ηδέα. ην 

ζηάδην ηεο ζχλζεζεο, ην άηνκν ζπλδπάδεη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία θαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην 

γίλεηαη αμηνιφγεζε θαη επαιήζεπζε ησλ ηδεψλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη. 

Πην πξφζθαηα, ν Cropley (Cropley, 1997 · Cropley & Urban, 2000) εληφπηζε φηη ην 

κνληέιν ηνπ Wallas είλαη θαηάιιειν γηα ην πξψην κέξνο ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο, 

ηελ παξαγσγή ηνπ θαηλνηφκνπ απνηειέζκαηνο, αιιά απνπζηάδεη ε εθαξκνγή ηεο 

δεκηνπξγηθήο ηδέαο. Γηα απηφ ην ιφγν, πξφηεηλε έλα κνληέιν πνπ πεξηιακβάλεη επηά 

ζηάδηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Cropley πξφηεηλε φηη ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία απαηηεί ην 

ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο, ηεο νηθεηφηεηαο δειαδή κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ηεο 

ελεξγνπνίεζεο, ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ έρεη πξνθχςεη. ην ζηάδην 

ηεο παξαγσγήο εκθαλίδνληαη ελαιιαθηηθέο ηδέεο πνπ ζεσξνχληαη φηη κπνξνχλ λα 

επηιχζνπλ ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ελψ ζην ζηάδην ηεο επψαζεο πξνθχπηνπλ κία ή 

πεξηζζφηεξεο πξσηφηππεο ιχζεηο, πνπ ζηε ζπλέρεηα ειέγρνληαη γηα ηελ νξζφηεηά ηνπο. 

ην επφκελν ζηάδην, ζην ζηάδην ηεο επηθνηλσλίαο, ην απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγηθήο 

δηαδηθαζίαο γίλεηαη γλσζηφ ζε άιια άηνκα, κε ζηφρν ηελ απνδνρή θαη ηελ επηθχξσζή ηνπ. 

 Σα ζηάδηα πνπ πξνηάζεθαλ απφ ην Wallas (1926) πηνζεηήζεθαλ απφ δηάθνξνπο 

εξεπλεηέο ζηε καζεκαηηθή παηδεία (π.ρ. Hadamard, 1945 · Liljedahl, 2004 · Poincare, 
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1948 · Sriraman, 2004), γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζηα καζεκαηηθά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην πξψην ζηάδην ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο νλνκάζηεθε απφ ηνλ 

Poincare (1948) σο πξνθαηαξθηηθφ (preliminary) θαη απφ ην Hadamard (1945) σο 

ελαξθηήξην (initiation). Απηφ ην ζηάδην ραξαθηεξίδεηαη απφ ζθιεξή, ζθφπηκε θαη 

ζπλεηδεηή εξγαζία, φπνπ ην άηνκν αλαηξέρεη ζε πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο, γηα 

λα εληνπίζεη ηε ιχζε ζηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε (Liljedahl, 2004). ηελ πνξεία, ην 

άηνκν αλίθαλν λα θαηαιήμεη ζε κηα ιχζε, ζηακαηά λα εξγάδεηαη ζην πξφβιεκα ζε 

ζπλεηδεηφ επίπεδν θαη αζρνιείηαη κε δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα ή θαηαζηάζεηο. ε απηφ ην 

ζηάδην ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο επεμεξγάδεηαη ζε αζπλείδεην επίπεδν (Hadamard, 1945 · 

Poincaré, 1952). Απηφ είλαη ην ζηάδην ηεο επψαζεο, ην νπνίν είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε 

ηε ζπλεηδεηή δηαδηθαζία πνπ πξνεγήζεθε ζην πξνεγνχκελν ζηάδην. Σν ηξίην ζηάδην 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ μαθληθή εκθάληζε ηεο ιχζεο. Δληνχηνηο, ε δεκηνπξγηθή 

δηαδηθαζία δελ νινθιεξψλεηαη ζην ηξίην ζηάδην, αιιά αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο έθθξαζεο 

θαη ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ απνηειέζκαηνο. ε απηφ ην ζηάδην γίλεηαη επαιήζεπζε ηεο 

νξζφηεηαο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο ιχζεο θαη δηεξεπλάηαη ε πηζαλφηεηα επέθηαζεο θαη 

αμηνπνίεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο. 

 Έλα άιιν κνληέιν πεξηγξαθήο ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο πξνηάζεθε απφ ηελ 

Craft (2000), γηα λα αλαπαξαζηήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο ηδέαο απφ ηε ζχιιεςε κέρξη ηελ 

παξαγσγή ηεο. Με ηα ιφγηα ηεο Craft «Πξψηα είλαη ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο- λα 

βξεζείο ζε έλα θαηάιιειν ρψξν γηα λα είζαη δεκηνπξγηθφο. Ση αθξηβψο ζεκαίλεη απηφ, 

είλαη πξνζσπηθφ ζέκα. Μπνξεί λα ζεκαίλεη λα βξεζείο ζε έλα θπζηθφ ρψξν, κπνξεί λα 

ζεκαίλεη εχξεζε ρξφλνπ ή λα είζαη κε άιινπο αλζξψπνπο πνπ ζε ελζαξξχλνπλ… Έπεηηα, 

είλαη ην ζηάδην ηεο παζεηηθφηεηαο, κηαο πεξηφδνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θελφ θαη 

έιιεηςε θαηεχζπλζεο… Σν ζηάδην ηεο αθνκνίσζεο είλαη ην ιηγφηεξν νξαηφ θαη είλαη έλα 

εζσηεξηθφ ζηάδην, ην νπνίν απαηηεί ρξφλν. Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο 

εκπιέθεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηδέαο» (ζ. 32-33). Σν ζπεηξνεηδέο κνληέιν ηεο Craft 

παξνπζηάδεηαη ζηo Γηάγξακκα 2.4. 

 ην πεδίν ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο, ν Ervynck (1991) πεξηέγξαςε ηε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα ζε ηξία ζηάδηα. Σν ζηάδην 0 ή αιιηψο πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην 

(Preliminary technique stage) πεξηιακβάλεη θάπνηνπ είδνπο ηερληθέο ή πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο ησλ καζεκαηηθψλ θαλφλσλ ή δηαδηθαζηψλ. ην ζηάδην 1 ηεο αιγνξηζκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (Algorithmic activity) εκπιέθνληαη καζεκαηηθέο ηερληθέο, φπσο ε 

επαλαιακβαλφκελε εθαξκνγή αιγνξίζκσλ. ην ζηάδην 2, απηφ ηεο δεκηνπξγηθήο 
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δξαζηεξηφηεηαο (Creative activity), εκθαλίδνληαη δεκηνπξγηθνί ηξφπνη ζθέςεο ζηα 

καζεκαηηθά. 

 

    

 

Γηάγξακκα 2.4. ηάδηα δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ηελ Craft (2000). 

 

Πην πξφζθαηα, ε Sheffield (2009) πξφηεηλε έλα κνληέιν κε πέληε ζηάδηα, ην νπνίν κπνξεί 

λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα γίλνπλ πην δεκηνπξγηθνί θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Σα 

πέληε ζηάδηα ηνπ κνληέινπ είλαη ε θαηαζθεπή, ε ζπζρέηηζε, ε δηεξεχλεζε, ε επηθνηλσλία 

θαη ε αμηνιφγεζε, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηo Γηάγξακκα 2.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 2.5. ηάδηα δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ηε Sheffield (2009). 

 

Καηαζθεπή 

πζρέηηζε 

Γηεξεχλεζε 

Δπηθνηλσλία Αμηνιφγεζε 

Πξνεηνηκαζία 

Πξνεηνηκαζία 

Αθνκνίσζε 

Οινθιήξσζε 

Παζεηηθφηεηα 

Δκθάληζε ηδεψλ 
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Ζ δηεξεχλεζε αλαθέξεηαη ζηελ εηο βάζνο κειέηε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Καηά ην ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο, νη καζεηέο αμηνπνηνχλ 

φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην καζεκαηηθφ ζέκα ζην νπνίν 

εξγάδνληαη. ην ζηάδην ηεο ζπζρέηηζεο, νη καζεηέο θαινχληαη λα εληνπίζνπλ ζρέζεηο 

κεηαμχ καζεκαηηθψλ ηδεψλ, ελλνηψλ θαη ιχζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ, αλακέλεηαη απφ ηνπο 

καζεηέο λα αλαινγηζηνχλ παξφκνηα πξνβιήκαηα ή καζεκαηηθέο ηδέεο πνπ έρνπλ 

αληηκεησπίζεη θαη λα εληνπίζνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο. Καηά ην ζηάδην ηεο 

αμηνιφγεζεο, απαηηείηαη εκπινθή ηεο θξηηηθήο ζθέςεο γηα επηβεβαίσζε ηεο επίηεπμεο ηνπ 

αξρηθνχ ζηφρνπ θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο αμίαο ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ. Σν ζηάδην ηεο 

επηθνηλσλίαο αλαθέξεηαη ζηε δηάρπζε ησλ ηδεψλ θαη ζηελ πξνζπάζεηα επεμήγεζεο ηεο 

ινγηθήο πνπ ππνζάιπεη. Σέινο, ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο αλαθέξεηαη ζηελ εχξεζε 

ιχζεσλ, ζηνλ εληνπηζκφ λέσλ εξσηεκάησλ ή δηεξεπλήζεσλ (Sheffield, 2009). 

 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πηνζεηείηαη ην ηειεπηαίν κνληέιν γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο καζεκαηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ επηινγή απηή νθείιεηαη ζε δχν ιφγνπο. 

Πξψηα, ην κνληέιν δελ είλαη γξακκηθφ, αιιά ε κεηάβαζε απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν 

θαζνξίδεηαη απφ ην ίδην ην άηνκν. Δπίζεο, δελ ππάξρεη έλα ζηαζεξφ ζεκείν έλαξμεο ηεο 

δηαδηθαζίαο, αιιά ην άηνκν κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ κνληέινπ 

θαηεπζχλνληαο ηε δηαδηθαζία αλάκεζα ζηα ζηάδηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ιχζεη έλα 

πξφβιεκα (Sheffield, 2008). Γεχηεξν, ζε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα κνληέια νη 

δηαδηθαζίεο επηθεληξψλνληαη ζηε ζηηγκή ηεο εκθάληζεο δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ θαη φρη ζηε 

ρξνληθή ζηηγκή πξηλ ή κεηά ηελ εκθάληζε ησλ ηδεψλ.    

 

 

Πεξηβάιινλ πνπ εληζρχεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα 

 

 

Ζ ηέηαξηε δηάζηαζε ηνπ κνληέινπ 4Ρ πεξηιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαηζίνπ ζην 

νπνίν ελεξγεί ην δεκηνπξγηθφ άηνκν, ιακβάλεη ρψξν ε δεκηνπξγηθή δξάζε θαη εκθαλίδεηαη 

ην δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα (Klavir & Gorodetsky, 2009). Γηα παξάδεηγκα, νξηζκνί φπσο 

απηνί πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνπο Nuessel, Stewart θαη Cedeño (2001) θαη ην 

Csikszentmihalyi (1999) εμεγνχλ φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα παξαηεξείηαη «...εληφο ελφο 

θνηλσληθνχ πιαηζίνπ...»  (Nuessel, Stewart & Cedeño, 2001, ζ. 114) θαη αμηνινγείηαη απφ 

πνιηηηζκηθνχο θαη θνηλσληθνχο ζεζκνχο (Csikszentmihalyi, 1999). Οη πην πάλσ νξηζκνί 

επηβεβαηψλνπλ φηη είλαη αδχλαην λα δηαρσξίζεη θαλείο ηε δεκηνπξγηθφηεηα απφ ην 
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ζπγθείκελν ζην νπνίν ζπκβαίλεη, ηφζν γηα ηελ αλαγλψξηζε φζν θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηεο δηαδηθαζίαο (Basadur & Hausdorf, 1996 · Csikszentmihalyi, 

1996).  

Γηα ηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ σο πιαίζην εκθάληζεο ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο εθιακβάλεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξν 

κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά. χκθσλα κε ηνπο Sternberg θαη Lubart (1993), ην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ελφο αηφκνπ κε ηξεηο ηξφπνπο. 

Πξψηα, ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα ελζαξξχλεη θαη λα εληζρχζεη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα. Γεχηεξν, ην πεξηβάιινλ αμηνινγεί ην δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα κε βάζε 

θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ηέινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηβξαβεχζεη ηηο δεκηνπξγηθέο 

ηδέεο. Ο Goldin (2002) αλαθέξεη φηη γηα ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε πςεινχ επηπέδνπ καζεκαηηθήο ζθέςεο ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε ν ζρεδηαζκφο θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ, ε εθαξκνγή 

θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ε επηινγή θαηάιιεισλ έξγσλ/δξαζηεξηνηήησλ. 

Ο Kleiman (2005) πξνζζέηεη ηα θξηηήξηα θαη ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη ε Yerushalmy 

(2009) ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ σο παξάγνληεο πνπ ζπληείλνπλ ζηελ 

αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδεη ηελ εκθάληζε ηεο δεκηνπξγηθήο 

ηθαλφηεηαο. 

 

 

Δθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα γηα ελίζρπζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθόηεηαο 

 

Σα παηδηά είλαη εθ θχζεσο ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθά, έρνπλ δσληαλή θαληαζία θαη ελεξγή 

πεξηέξγεηα (Paul & Kathy, 1990). Με ηελ έλαξμε ηεο επίζεκεο εθπαίδεπζεο, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ κεηψλεηαη θαη ε απνθιίλνπζα ζθέςε ησλ καζεηψλ 

αληηθαζίζηαηαη ζηαδηαθά απφ ηε ζπγθιίλνπζα ζθέςε (Yushau, Mji & Wessels, 2003). 

πσο ν Gnedenko (1991, ζην Freiman & Sriraman, 2011) αλέθεξε, θαζέλαο έρεη έκθπηε 

δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα πνπ θαίλεηαη λα πεξηνξίδεηαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

ππνδειψλνληαο φηη ε χπαξμε ή ε απνπζία ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ ζην ζρνιείν 

επεξεάδνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Δληνχηνηο, πνιινί εξεπλεηέο 

επηβεβαηψλνπλ φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα επηδέρεηαη επηξξνή απφ δηδαθηηθέο θαη εκπεηξηθέο 

θαηαζηάζεηο (π.ρ. Holyoak & Thagard, 1995 · Sternberg, 1988). Γηα απηφ ην ιφγν, νη 

Feldhusen θαη Goh (1995) αλαθέξνπλ φηη αλ νη ηαθηηθέο θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ 
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απαηηνχληαη γηα ηελ εκθάληζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο είραλ θαζνξηζηεί, ζα ήηαλ 

δπλαηή ε αλάπηπμε δηδαθηηθψλ κνληέισλ.  

 Ο Csikszentmihalyi (1996) αλαθέξεη επηά ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδνπλ ην δεκηνπξγηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ: (1) θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη 

δάζθαινη, (2) ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο απφ ηνπο καζεηέο, (3) θαηάιιειν επνπηηθφ πιηθφ, 

(4) αλαγλψξηζε ηεο δεκηνπξγηθήο δπλαηφηεηαο ησλ καζεηψλ, (5) επθαηξίεο δηεξεχλεζεο, 

(6) επθαηξίεο γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε, θαη ηέινο (7) ελζάξξπλζε θαη επηβξάβεπζε. 

Ο ηξφπνο, δειαδή, πνπ ην πεξηβάιινλ αληηκεησπίδεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ε ζεκαζία πνπ 

ηεο πξνζδίδεηαη, νη κεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο θαζψο θαη νη 

παηδαγσγηθέο ζπλζήθεο πνπ εθαξκφδνληαη δείρλνπλ λα εληζρχνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα 

(Leikin, 2008).  

Ο Torrance (1962) απαξηζκεί πέληε ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα πθίζηαληαη γηα λα 

εληζρπζεί ε δεκηνπξγηθφηεηα: (1) απνπζία απεηιήο θαη χπαξμε δπλαηφηεηαο γηα αλάιεςε 

ξίζθνπ, (2) απηνγλσζία θαη ηθαλφηεηα έθθξαζεο, (3) απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, (4) 

απνδνρή δηαθνξεηηθψλ ηδεψλ θαη ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηψλ γηα ηηο δηθέο 

ηνπο ηδέεο, (5) ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Με άιια ιφγηα, 

ν Torrance απαηηεί ηελ χπαξμε ειεχζεξνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, ελφο πεξηβάιινληνο 

πνπ δελ επηδέρεηαη απεηιήο απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο ε αμηνιφγεζε, ν δηδαθηηθφο 

ρξφλνο θαη ε χιε, αιιά εληζρχεηαη απφ εζσηεξηθά θίλεηξα γηα νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Παξάιιεια, ην άηνκν ραξαθηεξίδεηαη απφ απηνπεπνίζεζε γηα ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηηο ηδέεο ηνπ θαη είλαη ζε ζέζε λα ηηο παξνπζηάδεη θαη λα ηηο ζπδεηά κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. ηηο ζπλζήθεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ Torrance 

ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ αλεμαξηεζία θαη ζηελ αλάπηπμε εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ. 

Καζψο  ε δεκηνπξγηθφηεηα εθηηκάηαη ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη γίλεηαη απνδερηή ε 

πνιπθσλία, ε ειεπζεξία θαη ε αλεμαξηεζία ηεο ζθέςεο, νη καζεηέο αηζζάλνληαη άλεηα λα 

εθθξάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο ρσξίο ην θφβν ηεο θξηηηθήο θαη ηεο απφξξηςεο (Cangelosi, 

1996 · Davies, 1999).  

ην πιαίζην ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο ν Sriraman (2005) πξνηείλεη πέληε αξρέο 

ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα θηηζηεί έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε καζεηέο ειηθίαο Κ-12: ηελ αξρή ηνπ 

Gestalt (Gestalt‘s principle), ηελ αξρή ηεο θαιαηζζεζίαο (aesthetic principle), ηελ αξρή ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο (free market principle), ηελ αξρή ηεο επηκφξθσζεο (scholarly principle) 

θαη ηελ αξρή ηεο αβεβαηφηεηαο (uncertainty principle). χκθσλα κε ηελ πξψηε αξρή, ε 

ελίζρπζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηα ηέζζεξα ζηάδηα 
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πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ Wallas (1926) θαη είραλ επεξεαζηεί απφ ηε ζεσξία ηνπ 

Gestalt: πξνεηνηκαζία, επψαζε, θσηηζκφ θαη επαιήζεπζε. Δίλαη δειαδή ζεκαληηθφ νη 

εθπαηδεπηηθνί λα ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ ζε καζεκαηηθά πξνβιήκαηα 

γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, δεκηνπξγψληαο έηζη θαηάιιειεο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο, 

γηα λα θαηαιήμνπλ ζε ελφξαζε θαη θάπνηα κνξθή «αλαθάιπςεο». Ζ αξρή ηεο 

θαιαηζζεζίαο απαηηεί ηελ εκθάληζε κηαο «σξαίαο» καζεκαηηθήο ηδέαο, πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθχςεη απφ ην ζπλδπαζκφ άιισλ ηδεψλ ή δηαθνξεηηθψλ καζεκαηηθψλ πεξηνρψλ ή 

αθφκα απφ ηε ρξήζε άηππσλ ηερληθψλ απφδεημεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

πξνζεθηηθή επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο, σο βαζηθφ 

ζηνηρείν γηα λα αλαπηπρζεί ην αίζζεκα ζεβαζκνχ πξνο ηα καζεκαηηθά. χκθσλα κε ηελ 

αξρή ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα παξνπζηάδνπλ ηηο 

ιχζεηο ηνπο ζε θαηάιιειν ρψξν θαη ρξφλν, γεγνλφο πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα απνθηήζνπλ 

εκπεηξίεο ζηελ παξνπζίαζε θαη ζηελ πξνάζπηζε ησλ ηδεψλ ηνπο έλαληη απηψλ ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο. Ζ ηέηαξηε αξρή, ε αξρή ηεο επηκφξθσζεο απαηηεί φπσο νη 

εθπαηδεπηηθνί απνδέρνληαη ηηο δηαθνξεηηθέο ηδέεο θαη πξνζεγγίζεηο πνπ κπνξεί λα 

πξνηείλνπλ νη καζεηέο. Σαπηφρξνλα, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα παηδαγσγηθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη καζεηέο ζα ελζαξξχλνληαη λα ζπδεηνχλ θαη λα θάλνπλ εξσηήζεηο 

γηα ηελ ηζρχ ησλ πξνζεγγίζεσλ ησλ άιισλ καζεηψλ αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ δαζθάινπ. Ζ 

δηεξψηεζε, ε εχξεζε αλάινγσλ πξνβιεκάησλ, ε αλάπηπμε αλεμάξηεηεο ζθέςεο, ε 

δηεξεχλεζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ελδέρεηαη λα ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο ζε 

αλεμάξηεηε δξαζηεξηφηεηα. Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αβεβαηφηεηαο, ε 

δεκηνπξγία, ζε αληίζεζε κε ηε κάζεζε, απαηηεί ηελ έθζεζε ησλ καζεηψλ ζε αβέβαηεο 

θαηαζηάζεηο. Απηή ε δεμηφηεηα απαηηεί απφ ην δάζθαιν λα παξέρεη ππνζηήξημε ζηνπο 

καζεηέο πνπ βηψλνπλ ηελ απνγνήηεπζε θαζψο δελ κπνξνχλ λα ιχζνπλ έλα δχζθνιν 

πξφβιεκα. 

 

 

Δθπαηδεπηηθόο θαη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο 

 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ζηα καζεκαηηθά δελ ελζαξξχλεηαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, αιιά 

αληηζέησο ππνηηκάηαη θαη απνζαξξχλεηαη (Milgram & Hong, 2009 · Sriraman, 2005). Οη 

Wheeler, Waite θαη Bromfield (2002) ζεσξνχλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ην θιεηδί γηα ηελ 

ελζάξξπλζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ζην ζρνιείν. Άιισζηε, «ε 

δεκηνπξγηθή δηδαζθαιία ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγηθή κάζεζε» (Woods, 1995, ζ. 2). 
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Γηάθνξα εξσηήκαηα έρνπλ ηεζεί θαηά θαηξνχο αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ, ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη, ηηο γλψζεηο πνπ απαηηείηαη λα θαηέρεη 

θαη ηελ επηκφξθσζε πνπ ρξεηάδεηαη (Leikin, 2008). 

Γηα λα είλαη ζε ζέζε ν εθπαηδεπηηθφο λα ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ρξεηάδεηαη πξψηα πξψηα λα «είλαη ηθαλφο λα αλαγλσξίδεη 

ηε δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά θαη λα γλσξίδεη πψο λα ηελ θαιιηεξγήζεη» (Beghetto & 

Kaufman, 2009, ζ. 41) θαη δεχηεξν λα έρεη πεηζηεί ν ίδηνο γηα ηε ζεκαζία ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ ελίζρπζε ηεο καζεκαηηθήο θαηαλφεζεο (Leikin, 2009). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη γλψζηεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ καζεκαηηθψλ (Boden, 2001) 

θαη λα ληψζεη αζθαιήο (καζεκαηηθά θαη παηδαγσγηθά) λα εθαξκφζεη ηέηνηνπ είδνπο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε ηνπ (Leikin, 2009). Με άιια ιφγηα, γηα λα είλαη δπλαηή ε 

δεκηνπξγία δεκηνπξγηθψλ καζεηψλ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε δεκηνπξγηθψλ θαη κε 

απηνπεπνίζεζε εθπαηδεπηηθψλ, πνπ λα θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο.  

 Δθφζνλ ε δεκηνπξγηθφηεηα ζηα καζεκαηηθά κπνξεί λα βειηησζεί κε θαηάιιειεο 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο (Hershkovitz, Peled & Littler, 2009), ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη 

ζεκαληηθφο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηδαζθαιίαο: ζηελ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηνλ 

ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπο ζηνπο καζεηέο, ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ θαη 

ζηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο (Freiman, 2009). 

Αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή δξαζηεξηνηήησλ, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα εκπιέθεη ηνπο 

καζεηέο ζε δεκηνπξγηθέο δηεξεπλήζεηο πνπ είλαη ελδηαθέξνπζεο θαη ζεκαληηθέο γηα ηνπο 

ίδηνπο, ρσξίο λα ηνπο πεξηνξίδεη ζηε ιχζε ηππηθψλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

απνηεινχλ απιή εθαξκνγή θαλφλσλ θαη αιγνξίζκσλ (Mann, 2006 · Meissner, 2000).  

Σαπηφρξνλα, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα έρεη εκπεηξία ζηελ νξγάλσζε 

θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ καζεηψλ λα εκθαλίζνπλ 

θαη λα αλαπηχμνπλ δεκηνπξγηθή ζθέςε ζηα καζεκαηηθά  (Taylor, 2009). Βαζηθφ ζηνηρείν 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα είλαη ε χπαξμε ζπλαηζζεκαηηθά αζθαινχο 

θιίκαηνο, ην νπνίν ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ εκπηζηνζχλε, αμηνπξέπεηα θαη αιιεινζεβαζκφ 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηεξεχλεζεο θαη αλαθάιπςεο καζεκαηηθψλ ελλνηψλ (Goldin, 

2009· Koichu & Orey, 2010). ε απηφ ην πεξηβάιινλ δελ επηθξίλνληαη ηα ιάζε θαη 

απνθεχγεηαη ε απεηιή ηεο αμηνιφγεζεο (Sheffield, 2009). Οη καζεηέο έρνπλ ειεπζεξία λα 

εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα αληαιιάμνπλ ηδέεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

(Meissner, 2000 · Sriraman, 2009). Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη δεθηηθφο ζε απξνζδφθεηεο 

απαληήζεηο, γηαηί ζχκθσλα κε ηνπο Hershkovitz, Peled θαη Littler (2009) αλ έλαο 
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εθπαηδεπηηθφο έρεη πξνθαζνξηζκέλεο αλακελφκελεο απαληήζεηο κπνξεί εχθνια λα 

αγλνήζεη ή λα απνξξίςεη ηηο πην ελδηαθέξνπζεο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ.  

Παξφιν πνπ ν δάζθαινο δίλεη ηελ ειεπζεξία ζηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ κε ην 

δηθφ ηνπο ηξφπν, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ην κάζεκα δελ είλαη θαιά νξγαλσκέλν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην κάζεκα ζα πξέπεη λα έρεη μεθάζαξν ζηφρν, λα θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα γηα 

ηελ επηηπρία ηνπ καζεηή, λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαηηθήο εξγαζίαο θαη λα είλαη 

μεθάζαξν γηα ηηο ειεπζεξίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ (Prince, 2006). 

χκθσλα κε ηνλ Prince (2006), ν εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα βξεη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ 

ειεπζεξίαο θαη πεξηνξηζκψλ. Απφ ηε κηα, ε χπαξμε απμεκέλεο δνκήο ζηε δηδαθηηθή πξάμε 

κεηψλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα εκθαλίζνπλ δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο, ελψ απφ ηελ 

άιιε ε έιιεηςε απαξαίηεηεο θαζνδήγεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζε 

παξαλνήζεηο (Prince, 2006). Έηζη, ε εχξεζε ηεο ρξπζήο ηνκήο κεηαμχ πεξηνξηζκψλ θαη 

ειεπζεξίαο ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα απνιαχζνπλ ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία θαη απηφ 

ην αίζζεκα επραξίζηεζεο ζα εληζρχεη ηε ζθέςε ηνπο. 

Αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγηθή δηδαζθαιία, ζα πξέπεη λα είλαη επέιηθηε θαη λα 

αμηνπνηεί πνηθηιία δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο ζα 

πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα ηξνπνπνηεί ην βαζκφ δπζθνιίαο ησλ έξγσλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

καζεηέο αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο (Diezmann & Watters, 2000). Θα πξέπεη, δειαδή, 

λα δίλεη ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα ζθεθηνχλ (Freiman, 2009), λα ηνπο 

πξνθαιεί θαη λα ηνπο παξαθηλεί ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ρσξίο λα κεηψλεη ηo βαζκφ 

δπζθνιίαο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ (Henningsen & Stein, 1997). Ζ εκπινθή ησλ 

καζεηψλ ζε δεκηνπξγηθέο εμεξεπλήζεηο καζεκαηηθψλ ελλνηψλ (Mann, 2006), ε 

ελζάξξπλζε λα αλαιάβνπλ ξίζθν ψζηε λα εληνπίζνπλ ιχζεηο πνπ δελ είλαη απεπζείαο 

αληηιεπηέο (Sriraman, 2009), ε παξαθίλεζε ησλ καζεηψλ λα ςάρλνπλ γηα πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο ιχζεηο (Presmeg, 2003) απνηεινχλ κεξηθέο απφ ηηο ηερληθέο δηαθνξνπνίεζεο 

ηεο δηδαζθαιίαο, ψζηε θάζε καζεηήο λα δηεξεπλήζεη καζεκαηηθέο έλλνηεο δεκηνπξγηθά, 

αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ.  

 

 

Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηα καζεκαηηθά 

 

Με ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ έρνπλ πξνηαζεί 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα δηαθαηέρνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηα 

καζεκαηηθά (Hershkovitz, Peled & Littler, 2009). Παξφια απηά, δελ ρξεηάδεηαη θάζε 
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δξαζηεξηφηεηα λα έρεη φια ηα πην θάησ ραξαθηεξηζηηθά, γηα λα κπνξέζεη λα εληζρχζεη ηε 

δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ, αιιά αξθεί λα αλήθεη ζε κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ σο νιφηεηα λα παξέρνπλ επθαηξίεο γηα εκθάληζε δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο 

(Hershkovitz, Peled & Littler, 2009).  

Λφγσ ηνπ φηη ην δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα έρεη νξηζηεί κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επρέξεηαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο, νη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα επλννχλ 

ηελ εκθάληζε απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, απνδεηψληαο ηελ εχξεζε πνιιψλ, 

δηαθνξεηηθψλ θαη θαηλνηφκσλ ιχζεσλ (Hershkovitz, Peled & Littler, 2009). ε απηφ ην 

πιαίζην, ε επρέξεηα αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ νξζψλ απαληήζεσλ, ε επειημία ζηα 

δηαθνξεηηθά είδε απαληήζεσλ θαη ε πξσηνηππία ζηε ζπκβαηφηεηα θαη ζηελ θαηλνηνκία 

ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ (Leikin, Koichu & Berman, 2009).  

Πέξα απφ ηελ εχξεζε πνιιψλ ιχζεσλ, νη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα δίλνπλ 

ζηνπο καζεηέο δπλαηφηεηεο λα δηεξεπλήζνπλ καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη λα απνθηήζνπλ 

βαζηά θαηαλφεζε καζεκαηηθψλ ηδεψλ (Haylock, 1997 · Sheffield, 2008). Θα πξέπεη, 

δειαδή, λα πξνθαινχλ ηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνχλ κε καζεκαηηθέο έλλνηεο, φπσο θαη νη 

έκπεηξνη καζεκαηηθνί (Polya, 1973), αθήλνληάο ηνπο πεξηζψξηα λα δηεξσηεζνχλ, λα 

δηεξεπλήζνπλ, λα ζπλδπάζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ καζεκαηηθέο ηδέεο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

καζεκαηηθέο αξρέο, λα γεληθεχζνπλ, λα ζπδεηήζνπλ θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ 

(Diezmann & Watters, 2000 · Hershkovitz, Peled & Littler, 2009 · NCTM, 2000 · 

Sheffield, 2003).  

Γηα λα είλαη δπλαηή ε ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε καζεκαηηθέο ηδέεο, νη 

δξαζηεξηφηεηεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεζηζκέλεο, κε ηελ έλλνηα φηη νη καζεηέο δελ ζα 

πξέπεη λα ηηο έρνπλ μαλαδεί νχηε λα είραλ ηελ επθαηξία ζην παξειζφλ λα αζρνιεζνχλ καδί 

ηνπο. Σέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχλ επέιηθην ηξφπν ζθέςεο θαη δεκηνπξγνχλ 

ηελ αλάγθε γηα επέθηαζε ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ, κέζα απφ δηεξεπλήζεηο, 

αλαθαιχςεηο θαη ζπζρεηίζεηο καζεκαηηθψλ ηδεψλ (Schoenfeld, Burkhardt, Daro, Ridgway, 

Schwartz, & Wilcox, 1999). Δπηπξφζζεηα, ην γεγνλφο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο δελ έρνπλ 

πξνθαλείο ιχζεηο ή πξνθαλείο ηξφπνπο επίιπζεο δελ πεξηνξίδνπλ ηα καζεκαηηθά σο έλα 

ζχλνιν θαλφλσλ πνπ ζα πξέπεη λα απνκλεκνλεπηνχλ, αιιά πξνθαινχλ ηε θαληαζία θαη 

ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ καζεηψλ, γηα λα εληνπίζνπλ αμηφινγεο ιχζεηο (Mann, 2006). 

 Δπηπξφζζεην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εληζρχνπλ ηε δεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα ζηα καζεκαηηθά είλαη ν βαζκφο δπζθνιίαο ηνπ έξγνπ (Hershkovitz, Peled & 

Littler, 2009). χκθσλα κε ηε Leikin (2007), γηα λα κπνξέζνπλ φινη νη καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ δεκηνπξγηθφ καζεκαηηθφ ζπιινγηζκφ νη δξαζηεξηφηεηεο δελ ζα πξέπεη λα 
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είλαη νχηε πνιχ εχθνιεο, αιιά νχηε πνιχ δχζθνιεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε Sheffield (2003) 

πξνηείλεη φπσο ππάξρεη έλαο αξηζκφο πξνθαλψλ απαληήζεσλ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

θηάζνπλ φινη νη καζεηέο, αιιά ηαπηφρξνλα λα ππάξρεη πεξηζψξην γηα πξφθιεζε ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ πην ηθαλψλ καζεηψλ. Γειαδή, θαηά ην ζρεδηαζκφ δεκηνπξγηθψλ έξγσλ, 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη ππφδεημε γηα ηνλ ηξφπν ιχζεο, ψζηε θάζε καζεηήο λα έρεη ηελ 

επθαηξία λα εληζρχζεη ηε καζεκαηηθή ηνπ δεκηνπξγηθφηεηα (Leikin, 2007), αμηνπνηψληαο 

ηηο πξνυπάξρνπζέο ηνπ γλψζεηο (Sheffield, 2003). Έξγα πνπ δελ επηδέρνληαη εχξνο 

πηζαλψλ απαληήζεσλ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ απνγνήηεπζε ζηνπο καζεηέο παξά λα 

εληζρχζνπλ ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ηθαλφηεηα (Hershkovitz, Peled & Littler, 2009). 

Ο Haylock (1997) εληφπηζε ηξεηο θαηεγνξίεο καζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

εληζρχνπλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε: δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, 

δξαζηεξηφηεηεο δηαηχπσζεο πξνβιήκαηνο θαη δξαζηεξηφηεηεο αλαδηαηχπσζεο ηεο 

πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο. χκθσλα κε ην Haylock (1997), ε πξψηε θαηεγνξία 

δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαιεί ηνπο καζεηέο λα βξνπλ φζεο πην πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο θαη ελδηαθέξνπζεο ιχζεηο κπνξνχλ ζε έλα δνζέλ πξφβιεκα. Ζ δεχηεξε 

θαηεγνξία δξαζηεξηνηήησλ θαιεί ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ φζεο πεξηζζφηεξεο 

ελδηαθέξνπζεο καζεκαηηθέο εξσηήζεηο θαη πξνβιήκαηα κπνξνχλ, κε ζπγθεθξηκέλα 

δεδνκέλα θαη ε ηξίηε θαηεγνξία λα αλαδηαηππψζνπλ ηα ζηνηρεία κηαο θαηάζηαζεο 

ζηεξηδφκελνη ζε καζεκαηηθέο ηδηφηεηεο. Ζ ζχλδεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κε ηα 

πξνβιήκαηα δελ εκθαλίδεηαη ζηελ επίιπζε ή ζηε δηαηχπσζε, αιιά ζηελ ακνηβαία 

επίδξαζε ηεο δηαηχπσζεο, ηεο πξνζπάζεηαο επίιπζεο, ηεο αλαδηαηχπσζεο θαη ηεο ηειηθήο 

ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (Silver, 1997). ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη αλαθνξά ζηε ζρέζε ησλ 

ηξηψλ θαηεγνξηψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα. 

 

Λύζε πξνβιήκαηνο 

 

Ζ ιχζε πξνβιήκαηνο ζεσξείηαη σο απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθήο καζεκαηηθήο ζθέςεο (Leikin, 2007 · Leikin & Lev, 2007 · 

Leikin & Levav-Waynberg, 2007 · Silver, 1997 · Sriraman, 2005). Δηδηθφηεξα, ε Leikin 

(2007, ζ. 2330) αλέθεξε φηη «ε ιχζε πξνβιήκαηνο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξνυπνζέηεη 

ζχλζεην ηξφπν ζθέςεο πνπ εληζρχεη ηελ αλψηεξνπ επηπέδνπ καζεκαηηθή ζθέςε». Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη δηαθνξεηηθέο ιχζεηο δηεπθνιχλνπλ ηε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ 

κεηαμχ ησλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη ελλνηψλ θαη νδεγνχλ ζηελ ελίζρπζε ησλ 
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πθηζηάκελσλ ελλνηνινγηθψλ δηθηχσλ (Silver, Ghousseini, Gosen, Charalambous, & 

Strawhun, 2005). 

Οη Koichu θαη Orey (2010) ζηνρεχνληαο λα εμεγήζνπλ ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ 

δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ κειέηεζαλ ηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη επηβεβαίσζαλ ην 

ζπκπέξαζκα ησλ Kwon, Park θαη Park (2006). Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ην άηνκν 

αληηκεησπίδεη έλα πξφβιεκα αξρηθά πξνζπαζεί λα αλαθαιέζεη απφ ηε κλήκε ηνπ κηα 

γλσζηή κέζνδν επίιπζεο. Ζ απιή αλάθιεζε ηεο κεζφδνπ επίιπζεο ζεσξείηαη ρακεινχ 

επηπέδνπ λνεηηθή δηεξγαζία πνπ ζρεηίδεηαη κελ κε ηε ιχζε πξνβιήκαηνο, αιιά φρη ηφζν 

κε ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε (Shye & Yuhas, 2004). Αλ δελ είλαη θαηνξζσηή ε αλάθιεζε 

θαηάιιειεο κεζφδνπ γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ν ιχηεο θαηαθεχγεη ζηνλ εληνπηζκφ 

αλάινγνπ πξνβιήκαηνο πνπ έρεη αληηκεησπίζεη παιαηφηεξα. Αλ δελ κπνξεί λα αλαθιεζεί 

απφ ηε κλήκε θακηά κέζνδνο επίιπζεο, ν ιχηεο ζα πξέπεη λα αλαθαιχςεη κηα λέα κέζνδν 

ή κηα λέα καζεκαηηθή ηδέα (Koichu & Orey, 2010). 

 χκθσλα κε ην Harris (1998), θαηά ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο νη δεκηνπξγηθέο 

ιχζεηο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εμέιημε πξνεγνχκελσλ ηδεψλ, απφ ηε ζχλζεζε δχν 

ή πεξηζζφηεξσλ πξνυπάξρνπζσλ ηδεψλ, απφ ηελ επαλεθαξκνγή κηαο ηδέαο κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν ή ηελ αληηκεηψπηζή ηεο απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία. πκπιεξσκαηηθά, ν 

Brunkala (2009) αλαθέξεη αθφκα ηξεηο ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ 

εκθάληζε δεκηνπξγηθψλ ιχζεσλ: ηελ αθαίξεζε, ηε ζχλδεζε θαη ηε δηεξεχλεζε. Ο πξψηνο 

ηξφπνο αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία κνληέισλ πνπ αληαλαθινχλ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη 

κπνξνχλ λα ιπζνχλ κε καζεκαηηθά εξγαιεία. Ο δεχηεξνο ηξφπνο ζηνρεχεη ζηελ 

θαηαλφεζε φηη γλσζηά καζεκαηηθά εξγαιεία κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα 

εθαξκνζηνχλ ζε λέα πξνβιήκαηα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Σέινο, ε δηεξεχλεζε νδεγεί ζηελ 

αλαθάιπςε λέσλ καζεκαηηθψλ εξγαιείσλ πνπ ηαηξηάδνπλ ζε άιπηα πξνβιήκαηα.  

 Σα αλνηθηά πξνβιήκαηα, ηα πξνβιήκαηα, δειαδή, πνπ δελ έρνπλ φια ηνπο ηα 

ζηνηρεία πιήξσο θαζνξηζκέλα, έρνπλ πξνηαζεί σο θαηάιιεια γηα ηελ εκθάληζε ηεο 

δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά (Prince, 2006 · Sheffield, 2003 ·  

Silver, 1997). Ο Ejersbo (2003) φξηζε ηξία είδε αλνηθηψλ πξνβιεκάησλ, αλάινγα κε ην αλ 

επηδέρνληαη: (α) δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο επίιπζεο, (β) δηαθνξεηηθέο νξζέο απαληήζεηο 

θαη (γ) δηαθνξεηηθή εξκελεία αλάινγα κε ην ιχηε. ηα αλνηθηνχ ηχπνπ πξνβιήκαηα νη 

καζεηέο είλαη ππεχζπλνη λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα ηηο κεζφδνπο ή ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη γηα ην είδνο ησλ πξνυπάξρνπζσλ γλψζεσλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε 

απηά, ζηνηρεία πνπ κέρξη πξφηηλνο απνθάζηδαλ νη δάζθαινη θαη ηα βηβιία (Siswono, 2008).  
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Σα έξγα πνιιαπιώλ ιύζεσλ, πνπ απνηεινχλ ππνθαηεγνξία ησλ αλνηθηψλ 

πξνβιεκάησλ, έρνπλ ζπλδεζεί κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζηα καζεκαηηθά (Ervynck, 1991 ·  

Krutetskii, 1976 · Leikin, 2007 · Silver, 1997). Οη Milgram θαη Hong (2009) αλέθεξαλ φηη 

ε ηθαλφηεηα παξαγσγήο κεγάινπ αξηζκνχ ιχζεσλ έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κε 

ηελ παξαγσγή αζπλήζηζησλ θαη πςειήο πνηφηεηαο απαληήζεσλ. Χο δηαθνξεηηθέο ιχζεηο 

ζε έλα πξφβιεκα, ζεσξνχληαη απηέο πνπ βαζίδνληαη: (α) ζε δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζην έξγν, (β) ζε δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο 

(νξηζκνχο ή ζεσξήκαηα) ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζην έξγν ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν ή (γ) ζε δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ζε 

δηαθνξεηηθά πεδία (π.ρ. άιγεβξα, γεσκεηξία) (Leikin, 2007, 2009).  

 Παξάιιεια, νη Chamberlin & Moon (2005) ζεσξνχλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

κνληεινπνίεζεο, σο θαηάιιειεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο απεηθνλίδνπλ πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη θαινχλ ηνπο καζεηέο λα εξκελεχζνπλ, λα πεξηγξάςνπλ, λα θάλνπλ 

ππνζέζεηο θαη γεληθεχζεηο, θαζψο αλαπηχζζνπλ κνληέια ή ελλνηνινγηθά εξγαιεία πξνο 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Doerr & English, 2003). Μέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

κνληεινπνίεζεο, νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε πνιχπινθα κνληέια 

αμηνπνηψληαο ζχλζεηεο καζεκαηηθέο ηδέεο θαη αλαπαξαζηάζεηο (Lesh & Doerr, 2003 · 

Sriraman & English, 2004). Χο εθ ηνχηνπ, νη δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο ηθαλνπνηνχλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα παξαγσγή πνιιαπιψλ ιχζεσλ 

απφ φινπο ηνπο καζεηέο, κε ηελ εκπινθή πςεινχ επηπέδνπ καζεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 

Γηαηύπσζε πξνβιήκαηνο 

 

Ο Csikszentmihalyi (1990) αλέθεξε φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα δελ είλαη κφλν ε ηθαλφηεηα λα 

επηιχεηο αιιά θαη λα αλαθαιχπηεηο πξνβιήκαηα. χκθσλα κε ηνπο Jay θαη Perkins (1997), 

«ν εληνπηζκφο θαη ε δηαηχπσζε πξνβιήκαηνο απνηειεί ζηνηρείν θιεηδί γηα ηε δεκηνπξγηθή 

ζθέςε θαη ηε δεκηνπξγηθή επίδνζε ζε πνιιά αληηθείκελα, έλα είδνο ζθέςεο πνπ είλαη 

δηαθνξεηηθφ θαη ίζσο πην ζεκαληηθφ απφ ηε ιχζε πξνβιήκαηνο» (ζ. 257). Ζ δηαηχπσζε 

πξνβιήκαηνο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ζέηεη λέα πξνβιήκαηα, λα 

ηξνπνπνηεί δνζέληα πξνβιήκαηα ή αθφκα λα κεηαηξέπεη πξνβιήκαηα απφ κηα 

αλαπαξάζηαζε ζε άιιε (Cohen & Stover, 1981 · Silver, 1994 · Silver, Mamona, Leung, & 

Kenney, 1996). Γχν πξνβιήκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ, σο πξνο ηε γισζζηθή 

δηαηχπσζε, ηα δεδνκέλα, ην ζηφρν ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηε κέζνδν επίιπζεο (Leikin, 
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Koichu & Berman, 2009). Σν ελδηαθέξνλ θαηά ηε δηαηχπσζε πξνβιήκαηνο δελ εζηηάδεηαη 

ζηε ιχζε, αιιά ζηε δεκηνπξγία πξσηφηππσλ πξνβιεκάησλ θαη εξσηεκάησλ πξνο 

επίιπζε, ησλ νπνίσλ ε ιχζε είλαη άγλσζηε ηνπιάρηζηνλ ζην άηνκν πνπ δηαηππψλεη ην 

πξφβιεκα (Leung, 1997 · Pelczer & Rodríguez, 2011).  

 Ζ ηθαλφηεηα δηαηχπσζε πξνβιεκάησλ ζεσξείηαη έλδεημε ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ελφο αηφκνπ (Ervynck, 1991 · Silver, 1997), αθνχ απηή ε δηαδηθαζία 

ζρεηίδεηαη κε ηε γλσζηηθή επειημία θαη επεμεξγαζία, πνπ εθθξάδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή 

λέσλ ζρέζεσλ (Bull, Montgomery & Kimball, 1999). Ο Leung θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

(Leung, 1997 · Leung & Silver, 1997) δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο δηαηχπσζεο 

πξνβιήκαηνο ζηηο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ πην πάλσ εξγαζηψλ έδεημαλ φηη ηα άηνκα πνπ 

είραλ επηδείμεη επρέξεηα ζε εξγαιεία γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο (TTCT) πξνέβαιαλ 

κεγάιν αξηζκφ πξνβιεκάησλ (Leung & Silver, 1997) θαη ηαπηφρξνλα ηα άηνκα πνπ είραλ 

επηδείμεη επειημία ζε εξγαιεία γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο πξφηεηλαλ ιεθηηθά πξνβιήκαηα 

πνπ αμηνπνηνχζαλ δηαθνξεηηθέο καζεκαηηθέο ηδέεο (Leung, 1997). 

Χο εθ ηνχηνπ, ε δηαηχπσζε πξνβιήκαηνο έρεη αμηνπνηεζεί ζηα εξγαιεία κέηξεζεο 

ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ (π.ρ. Balka, 1974 · Getzels & Jackson, 

1962). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Balka (1974) ζην «Creative mathematical ability test» πνπ 

αλέπηπμε, θαινχζε ηνπο καζεηέο λα δηαηππψζνπλ πξνβιήκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

ιπζνχλ απφ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ δίλνληαλ. Ζ καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε αμηνινγήζεθε κε βάζε ηελ επρέξεηα, ηελ 

επειημία θαη ηελ πξσηνηππία ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δηαηππψλνληαη. ην πιαίζην ηεο 

δηαηχπσζεο πξνβιήκαηνο, ε επρέξεηα αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

έρνπλ δηαηππσζεί ή ησλ εξσηήζεσλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί, ε επειημία ζηνλ αξηζκφ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ πνπ αμηνπνηνχλ θαη ε πξσηνηππία ζηε ζπαληφηεηα ησλ 

πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ηέζεθαλ απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο 

(Balka, 1974). 

  Παξφκνηα πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ηεο δηαηχπσζεο πξνβιήκαηνο γηα ηε κέηξεζε 

ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο γίλεηαη ζην ηεζη πνπ αλέπηπμαλ νη Getzels θαη Jackson 

(1962). ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη, έλα απφ ηα έξγα δεηνχζε απφ ηα ππνθείκελα λα 

δηαηππψζνπλ καζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απαληεζνχλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δίλνληαλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε 

αμηνιφγεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηεξίρζεθε ζην πφζν ζχλζεηεο ήηαλ νη δηαδηθαζίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα βξεζεί ε ιχζε (π.ρ. ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ αξηζκεηηθψλ 
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δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ). Ο Leung (1997) πξνηείλεη φηη αθφκα θαη αλ ην 

πιαίζην ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξν ε δηαηχπσζε πξνβιήκαηνο δηαθέξεη, ε αμηνιφγεζή ηεο 

σο είδνο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πξσηνηππία ζην 

πεξηερφκελν, ζην ζπγθείκελν, ζηε ζηξαηεγηθή επίιπζεο ή ζην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

 

Αλαδηαηύπσζε ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο 

 

Ο φξνο αλαδηαηχπσζε αλαθέξζεθε πξψηα απφ ηνλ Guilford (1959) σο ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Ο φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

ηξνπνπνηεί πξνεγνχκελεο εξκελείεο γλσζηψλ ελλνηψλ θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί κε 

πξσηφηππν ηξφπν, απαηηψληαο απφ ην ιχηε λα αλαδηαηππψλεη επαλεηιεκκέλσο ηα ζηνηρεία 

κηαο θαηάζηαζεο κε καζεκαηηθέο ηδηφηεηεο (Haylock, 1997). Ο Torrance (1988) ζεσξεί φηη 

ε ηθαλφηεηα αλαδηαηχπσζεο εκπιέθεη κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζθέςεο θαη επαλεξκελεία ησλ 

γλψζεσλ γηα ηελ παξαγσγή κνλαδηθψλ ιχζεσλ. 

 Παξάδεηγκα αλαδηαηχπσζεο ζηα καζεκαηηθά απνηειεί ην έξγν: «Να αλαθέξεηε ζε 

ηη κνηάδνπλ νη αξηζκνί 16 θαη 36» (Haylock, 1997). ε έλα ηέηνην έξγν, νη καζεηέο κπνξεί 

λα εζηηάζνπλ ζε ηδηφηεηεο ησλ αξηζκψλ, λα αλαινγηζηνχλ ην κέγεζνο ηνπ αξηζκνχ, λα 

εληνπίζνπλ πνιιαπιάζηα ή δηαηξέηεο. Απαληήζεηο καζεηψλ πνπ πξνέθπςαλ ζην πην πάλσ 

έξγν ήηαλ νη εμήο: θαη νη δχν αξηζκνί έρνπλ ην 6 αλάκεζα ζηα ςεθία ηνπο, είλαη 

πνιιαπιάζηα ηνπ 2, είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ 4, είλαη δπγνί αξηζκνί, είλαη κηθξφηεξνη απφ 

ηνλ αξηζκφ 40, είλαη κεγαιχηεξνη απφ ηνλ αξηζκφ 15, δελ είλαη πξψηνη αξηζκνί, είλαη 

παξάγνληεο ηνπ αξηζκνχ 576 (Haylock, 1997). 

 

Σεκαζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο  

 

Ζ ηθαλφηεηα ιχζεο θαη δηαηχπσζεο πξνβιεκάησλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζπκβάιιεη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο (Leikin, 2007). Ζ ελαζρφιεζε ησλ 

καζεηψλ κε πξνβιήκαηα πνπ επηδέρνληαη πέξαλ ηεο κηαο νξζήο απάληεζεο, αλαπηχζζνπλ 

ην καζεκαηηθφ ζπιινγηζκφ ησλ καζεηψλ (NCTM, 2000 · Polya, 1973 · Schoenfeld, 1985). 

Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη καζεηέο παξαηεξνχλ πψο πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

πξνζεγγίζεηο ηνπ ηδίνπ πξνβιήκαηνο νδεγνχλ ζε ηζνδχλακα απνηειέζκαηα, ζπγθξίλνληαο 

δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ζπλδένληαο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ηδέεο (NCTM, 2000 · 

Polya, 1973 · Schoenfeld, 1985). Ζ αλάπηπμε καζεκαηηθψλ ζπλδέζεσλ ππνζηεξίδεηαη απφ 

Μα
ρία

 Γ.
 Κ
άτ
το
υ



61 

 

ελαιιαγέο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο ίδηα έλλνηαο ή αθφκα δηαθνξεηηθψλ 

εξγαιείσλ απφ δηαθξηηέο καζεκαηηθέο ελφηεηεο (Fennema & Romberg, 1999 · Leikin, 

2007 · NCTM, 2000). Οη ελαιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη απφ ηε κηα λνεξή δηαδηθαζία ζηελ 

άιιε επηηξέπνπλ ηε δηεξεχλεζε ηεο επειημίαο ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο ηνπ αηφκνπ 

(Krutetskii, 1976 · Verschaffel θ.α., 2009). 

Σαπηφρξνλα, ε πςεινχ επηπέδνπ ζθέςε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηέηνηνπ 

είδνπο ελαιιαγψλ δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα απμήζνπλ ηηο καζεκαηηθέο ηνπο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο (Diezmann & Watters, 2000 · Henningsen & Stein, 1997). Ζ 

δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, εκβάζπλζεο ζηα δεδνκέλα γηα εληνπηζκφ 

πνιιψλ θαη πξσηφηππσλ ιχζεσλ, δηεξεχλεζεο κνηίβσλ θαη ζρέζεσλ θαη ην αθεξεκέλν 

επίπεδν εξγαζίαο ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο ηηο 

καζεκαηηθέο έλλνηεο (House, 1987 · Sheffield, 2009). Γηα απηφ ην ιφγν, νη καζεηέο πνπ 

αλαπηχζζνπλ απνθιίλνπζεο ηδέεο θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ιχλνπλ ηα πξνβιήκαηα 

κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν (Milgram & Arad, 1981 · Vartanian, Martindale, & 

Kwiatkowski, 2003).  

Πέξα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, νη δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (Diezmann & 

Watters, 2000). Λφγσ ηνπ νη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο εκπιέθνπλ έλα επξχ πεδίν 

γλψζεσλ, αλαγθάδνπλ ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνχλ πνηεο είλαη νη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

ζε θάζε πεξίπησζε (Schoenfeld, 1985), πφηε ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ λέεο ή λα 

ηξνπνπνηήζνπλ πθηζηάκελεο ζηξαηεγηθέο (Hatano & Oura, 2003) ή λα αμηνινγήζνπλ θαη 

λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ θαηαιιειφηεξε ιχζε, αλάκεζα ζε δηάθνξεο πηζαλέο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο (Mackworth, 1965). Οη απνθάζεηο πνπ ρξεηάδνληαη λα πάξνπλ νη 

καζεηέο πξηλ θαηαιήμνπλ ζηε ιχζε, ηνπο αλαγθάδνπλ λα ζηεξηρζνχλ ζε πξνυπάξρνπζεο 

γλψζεηο, λα αλαζηνραζηνχλ θαη λα εμεγήζνπλ ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζαλ (Siswono, 

2008). Απηή ε πεξίνδνο αλαζηνραζκνχ εκβαζχλεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ αηφκνπ ζην 

πξφβιεκα θαη ην βνεζά λα δηαζαθελίζεη ηε ζθέςε ηνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ιχζεο (Siswono, 2008). 

Σέινο, ε επίιπζε δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εληζρχεη ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ 

λα αζρνιεζνχλ κε ηα καζεκαηηθά (Lupkowski-Shoplik & Assouline, 1994). Οη Middleton 

θαη Spanias (1999) εληφπηζαλ φηη θαζψο νη καζεηέο αζρνινχληαη κε δεκηνπξγηθά έξγα 

επηδεηθλχνπλ πνηθηιία παηδαγσγηθά επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο επηκνλή, 

επεμεξγαζία, έιεγρν ηεο θαηαλφεζεο, πξνηίκεζε ζε δπζθνιφηεξα έξγα θαη πξνζπκία λα 

αλαιάβνπλ ξίζθα. Μάιηζηα, ηα δεκηνπξγηθά έξγα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο 
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απηνλνκίαο ησλ καζεηψλ λα εξγαζηνχλ ζε καζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο (Diezmann & 

Watters, 2000). Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη ηα δεκηνπξγηθά πξνβιήκαηα παξέρνπλ 

επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ, λα ζπδεηήζνπλ θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ 

γηα ηηο ιχζεηο ηνπο. 

 

 

Δλζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηώλ 

 

Σα ηειεπηαία 25 ρξφληα ε αλάπηπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο είλαη ηθαλή λα αιιάμεη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ νη καζεηέο (Hoyles & Noss, 2003 · Schwartz, 

Yerushalmy & Wilson, 1993). Αλ θαη κεγάινο αξηζκφο εξεπλεηψλ έρεη αζρνιεζεί κε ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε απφ ηε κηα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο απφ ηελ άιιε, ειάρηζηνη εξεπλεηέο έρνπλ ζπλδπάζεη ηνπο δχν ηνκείο 

γηα λα δηεμάγνπλ έξεπλα πνπ λα επηθεληξψλεηαη ζηελ πξναγσγή ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο απφ 

ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο (Wheeler, Waite & Bromfield, 2002). Οη έξεπλεο πνπ 

έρνπλ αζρνιεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζπγθιείλνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη λέεο 

ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά (π.ρ. Kattou, Chrstou & Pitta-Pantazi, 

2012 · Sheffield, 2003 · Yerushalmy, 2009 · Yushau, Mji & Wessels, 2003). Ζ 

επεμεξγαζία θαη ε αλαπαξάζηαζε ελλνηψλ, ε αλάπηπμε ηδεψλ, ε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ, ε 

παξνρή επθαηξηψλ ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ηδεψλ απνηεινχλ 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο εληζρχεη ηε δεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ (Loveless, 1995). 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, νη λέεο ηερλνινγίεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα νπηηθνπνίεζεο ησλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη παξνπζίαζεο ηνπο κε πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο (Yushau, Mji 

& Wessels, 2003). Μαζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ ζα ήηαλ δχζθνιν λα γίλνπλ θαηαλνεηέο 

ρσξίο ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ παίξλνπλ εηθφλα θαη δίλνπλ ζηνπο 

καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα ηηο δηεξεπλήζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κέζα απφ ηνλ επέιηθην ρεηξηζκφ δηαθνξεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, αξηζκεηηθά δεδνκέλα κπνξεί λα κεηαηξαπνχλ ζε γξαθηθή παξάζηαζε ή 

πίλαθα ηηκψλ θαη αληίζεηα, επηηξέπνληαο ζην καζεηή λα αληηιεθζεί ηηο δηαθνξεηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο ίδηαο έλλνηαο θαη ηνλ ηξφπν κεηαζρεκαηηζκνχ κηαο αλαπαξάζηαζεο 

ζηελ άιιε (Yushau, Mji & Wessels, 2003). Μέρξη ζηηγκήο, ε δπζθνιία ησλ καζεηψλ λα 

αλαγλσξίζνπλ θαη λα ζπλδέζνπλ ηηο καζεκαηηθέο δνκέο θαη έλλνηεο ζε δηαθνξεηηθέο 
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θαηαζηάζεηο απνηεινχζε έλα απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ πεξηφξηδε ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά (Yushau, Mji & Wessels, 2003). Πιένλ, ε ελζσκάησζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε έθζεζε ησλ καζεηψλ ζε πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο ίδηαο 

έλλνηαο ηνπο βνεζά λα απεηθνλίζνπλ, λα εξεπλήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο καζεκαηηθέο 

έλλνηεο, ελζαξξχλνληαο έηζη ηε καζεκαηηθή ηνπο δεκηνπξγηθφηεηα (Cangelosi, 1996). 

 Πέξα απφ ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ απνηειεί πξφθιεζε θαη θίλεηξν γηα ηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνχλ θαη λα 

αθνζησζνχλ ζε απηφ πνπ κειεηνχλ. Οη καζεηέο πξνηηκνχλ λα καζαίλνπλ κε ηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ, γηαηί δελ ρξεηάδεηαη λα απνζηεζίζνπλ πιεξνθνξίεο, αιιά κπνξνχλ νη ίδηνη 

είηε λα ηηο αλαθαιχςνπλ ή λα ηηο εληνπίζνπλ ζην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ (Paul & Kathy, 

1990 · Simonton, 2000 · Yushau, Mji & Wessels, 2003). Δλζαξξχλνληαο ηνπο καζεηέο λα 

επηιχνπλ θαη λα εληνπίδνπλ πξνβιήκαηα, ρσξίο λα επηθεληξψλνληαη ζε θαλφλεο, 

δηαδηθαζίεο θαη δεμηφηεηεο, νη καζεηέο θαζίζηαληαη κέηνρνη ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο (Emilia, 1996 ζην Jeffrey & Craft, 2004). χκθσλα κε ηε Yerushalmy (2009), ε 

αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο δελ κεηαθέξεη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ζηνπο καζεηέο, 

αιιά ηνπο δηδάζθεη πψο λα ρεηξηζηνχλ αληηθείκελα κε θαηαλφεζε, δίλνληαο έκθαζε ζηε 

δηεξεχλεζε, ζηελ επίιπζε θαη ζηε δηαηχπσζε πξνβιήκαηνο. Παξάιιεια, απμάλεη ηηο 

πηζαλφηεηεο γηα παξαγσγή ππνζεηηθνχ ζπιινγηζκνχ, εληζρχεη ηελ αλάπηπμε λνεξψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη θαιιηεξγεί δεμηφηεηεο θξηηηθήο θαη αμηνιφγεζεο (Loveless, 1995 · 

Yerushalmy, 2009). πκπεξαζκαηηθά, νη λέεο ηερλνινγίεο δελ επλννχλ κφλν ηελ εθκάζεζε 

ελλνηψλ θαη δεμηνηήησλ αιιά πξνσζνχλ πςειόηεξνπ επηπέδνπ ζθέςε πνπ είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ εθδήισζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (Loveless, 2003). 

 Σαπηφρξνλα, ε δπλαηφηεηα νπηηθνπνίεζεο καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ε αλάπηπμε 

πςειφηεξνπ επηπέδνπ ζθέςεο πνπ παξέρεηαη απφ ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ, 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Kaput, 1992). Οη 

Sarmiento θαη Stahl (2007) παξαηήξεζαλ φηη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο επηηξέπνπλ 

ζηνπο καζεηέο λα αληηπαξαβάινπλ δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κηαο πξνβιεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο θαη λα ζπληνλίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο πηζαλέο πνξείεο επίιπζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο, κέρξη πνπ λα θαηαιήμνπλ ζηελ πην απνηειεζκαηηθή. Οη Harskamp θαη Suhre 

(2007) αλέπηπμαλ έλα ινγηζκηθφ ιχζεο πξνβιήκαηνο πνπ απεπζπλφηαλ ζε καζεηέο 

γπκλαζίνπ. Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ κε ην ινγηζκηθφ επέδεημαλ απμεκέλεο ηθαλφηεηεο 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ κε παξαδνζηαθή 

δηδαζθαιία. ε παξφκνηα πξνζπάζεηα, νη Chang, Sung θαη Lin (2006) πξφηεηλαλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα MathCal πνπ βαζηδφηαλ ζηα ηέζζεξα ζηάδηα ιχζεο πξνβιήκαηνο 
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ηνπ Polya. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ην πξφγξακκα ήηαλ απνηειεζκαηηθφ 

ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ κε ρακειή ηθαλφηεηα ιχζεο πξνβιήκαηνο, ελψ 

ηαπηφρξνλα είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα ιχζεο πξνβιήκαηνο φισλ ησλ καζεηψλ 

θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζηάζεσλ ηνπο απέλαληη ζηα καζεκαηηθά (Chang, Sung & Lin, 

2006). 

 Ζ βειηίσζε ησλ ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ νθείιεηαη ζηελ αλάπηπμε εζσηεξηθώλ θηλήηξσλ (Cox, 1997), ζηνηρείν 

απαξαίηεην γηα ηελ εκθάληζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο (Amabile, 1996). Ζ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο-κάζεζεο (Wheeler, Waite & 

Bromfield, 2002 · Wood & Ashfield, 2008), ε εκπινθή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απνηεινχλ πξαθηηθέο εθαξκνγέο καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ε ειεπζεξία πνπ ηνπο δίλεηαη λα 

θαληαζηνχλ θαη λα εθεχξνπλ (Lewis, 2008), δίλνπλ ζηνπο καζεηέο πξνζσπηθφ ξφιν ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηνπο θαζηζηνχλ πην ελεξγνχο θαη αλεμάξηεηνπο (Yushau, Mji & Wessels, 

2003), πξνζειθχνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη παξαθηλψληαο ηνπο λα πξνηείλνπλ 

πξσηφηππεο αιιά θαη απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο (Jeffrey & Craft, 2004). Δθηφο απφ ηελ 

απηνλνκία ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ, ε δεκηνπξγηθή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο έθθξαζεο θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο (Loveless, 2006). Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ κπνξεί λα 

ζηνρεχεη ζηελ αλαθαηαζθεπή ησλ πεγψλ κε ηξφπν πνπ ζα δηεπθνιχλεηαη ν εληνπηζκφο 

πξσηφηππεο ιχζεο πξνβιήκαηνο, ζηελ αλάιπζε ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο ή ζηελ 

αληηπαξαβνιή θαη ζχγθξηζε ησλ δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο 

(Fisher, 1990). 

 Σέινο, ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ παξέρνπλ 

επθαηξίεο γηα ελεξγή επίδεημε ηεο θαληαζίαο, ηεο πξσηνηππίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

ησλ καζεηψλ (Loveless, 1995). Οη λέεο ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζε 

πιήζνο πιεξνθνξηψλ ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν (Sharp θ.α., 2000), 

επηηξέπνληαο ζηνπο καζεηέο λα δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο θαη λα εληζρχζνπλ ηελ 

θαηαλφεζή ηνπο γηα ηνλ θφζκν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη (NACCCE, 1999). Ζ ηαρχηεηα θαη ε 

απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα κειεηνχλ, λα παξαηεξνχλ, 

λα δηεξσηψληαη, λα εξκελεχνπλ, λα αλαιχνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ πιεξνθνξίεο ζε πςειφ 

επίπεδν (Department for Education and Employment, 1998). Ζ ακεζφηεηα θαη ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ελζαξξχλνπλ ηε δνθηκή ησλ ηδεψλ κέζσ κηαο 

δηαδηθαζίαο ππφζεζεο, αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο (Wood & Ashfield, 2008). Ζ 

δπλαηφηεηα γηα άκεζε αλαηξνθνδφηεζε, ε θίλεζε, ν ήρνο, ε ελέξγεηα, ε αιιειεπίδξαζε 
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θαη ε εμαηνκίθεπζε είλαη πηζαλφηεξν λα παξαθηλήζνπλ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ 

δεκηνπξγηθά παξά νπνηνδήπνηε άιιν κέζν (Yang & Chin, 1996). πκπεξαζκαηηθά, ηα ίδηα 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηηο 

δηαδηθαζίεο δεκηνπξγηθφηεηαο, πξνβάιινληαο λέα εξγαιεία, κέζα θαη πεξηβάιινληα, γηα 

λα κάζεηο λα είζαη δεκηνπξγηθφο θαη λα καζαίλεηο κέζσ ηνπ λα είζαη δεκηνπξγηθφο 

(Loveless, 2003).  

Αλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ 

κπνξεί λα εληζρχζεη ην βαζκφ δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, δελ ζα πξέπεη λα μερλνχκε 

φηη δελ είλαη ε πξφζβαζε ζε ςεθηαθέο πεγέο πνπ πξνθαιεί ηε δεκηνπξγηθφηεηα, αιιά νη 

επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη γηα αιιειεπίδξαζε, ζπκκεηνρή θαη ελεξγή επίδεημε ηεο 

θαληαζίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο (Loveless, 2003). Πνιχ εχζηνρα ν Shneiderman (2000) 

αλαθέξεη φηη νη άλζξσπνη ραξαθηεξίδνληαη απφ δεκηνπξγηθφηεηα, αιιά ε πξνεγκέλε 

ηερλνινγία κπνξεί λα απμήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ. 

 

 

Σπλεξγαηηθόηεηα 

 

Οη αιιειεπηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ κάζεζεο ησλ καζεηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (Selby, Shaw & Houtz, 2005). Μειεηψληαο ηνλ 

ηξφπν εξγαζίαο ησλ δεκηνπξγηθψλ αηφκσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, ν John-Steiner (2000) θαη 

ν Neumann (2007) παξαηήξεζαλ φηη ε ζπλεξγαζία θαη ε θνηλσληθή ππνζηήξημε επεξεάδεη 

ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ηθαλφηεηα. ε αληίζηνηρν ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ ηφζν ε Shriki 

(2010) φζν θαη ν Sriraman (2009). Δηδηθφηεξα, θαη νη πέληε επηθαλείο καζεκαηηθνί ζηνπο 

νπνίνπο ν Sriraman (2009) δηελήξγεζε ζπλεληεχμεηο αλαθέξζεθαλ ζην ξφιν ησλ 

θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο. Ζ Shriki (2010) 

αλέθεξε φηη ε αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, 

εθφζνλ νη δεκηνπξγηθέο ζθέςεηο εκθαλίδνληαη θπξίσο θαηά ηελ αληαιιαγή ηδεψλ. Χο εθ 

ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο φισλ ησλ επηπέδσλ λα εθηεζνχλ 

ζε επθαηξίεο λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ γηα καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ηδέεο 

(NCTM, 2000 · Shriki, 2010 · Sriraman, 2005).  

 Oη δεκηνπξγηθέο ηδέεο πξνθχπηνπλ θάπνηεο θνξέο σο απνηέιεζκα νκαδηθήο 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Οη ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ νκαδηθή εξγαζία, ε 

αληαιιαγή ηδεψλ, νη νξγαλσηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη 

παξάιιεια κε ηηο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, απνηεινχλ ζεκαληηθή βάζε γηα πην 
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δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα (Prince, 2006). Πξάγκαηη, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αηφκσλ 

πνπ έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα ή θίλεηξα, ε επηθνηλσλία θαη ε ζπδήηεζε καζεκαηηθψλ 

ηδεψλ θαη ε αληαιιαγή ζθέςεσλ κπνξεί λα απνηειέζνπλ πεγή έκπλεπζεο θαη θηλεηήξην 

δχλακε, ψζηε νη καζεηέο λα αλαζηνραζηνχλ θαη λα νξγαλψζνπλ ηε ζθέςε ηνπο (NCTM, 

2000 · Shriki, 2010). Απηφ είλαη εθηθηφ, αθνχ ηα άηνκα ζε νκάδεο κπνξνχλ λα 

νηθνδνκήζνπλ ν έλαο ζηηο ηδέεο ηνπ άιινπ ή λα επεθηείλνπλ αζήκαληεο θαηλνκεληθά ηδέεο 

κε πην δεκηνπξγηθφ ηξφπν (Makel & Plucker, 2007).  

 Απφ ηελ άιιε, ε κεησπηθή δηδαζθαιία είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο 

ην απνηέιεζκα παξά ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο, γεγνλφο πνπ δελ ελζαξξχλεη ηελ 

αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ (Wood & Ashfield, 2008). Ζ κεησπηθή δηδαζθαιία είλαη 

θαηάιιειε γηα ηελ εθκάζεζε θαλνληζκψλ, δηαδηθαζηψλ θαη βαζηθψλ δεμηνηήησλ, 

ηδηαίηεξα ζε κηθξνχο καζεηέο (Wood & Ashfield, 2008). Σν απζηεξά νξγαλσκέλν θαη 

δνκεκέλν κάζεκα νδεγεί ηνπο καζεηέο λα πηνζεηήζνπλ έλα παζεηηθφ ξφιν θαη λα 

εμαξηψληαη απφ ην δάζθαιν, απνηπγράλνληαο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αλεμάξηεηεο 

κάζεζεο.  

 

 

Αμηνιφγεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

 

 

Απαληψληαο ζην εξψηεκα «γηαηί απαηηείηαη κέηξεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο» ν Treffinger 

(1987, 2003) πξνέβαιε δηάθνξα επηρεηξήκαηα γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο. Αλάκεζα ζε απηά ηα επηρεηξήκαηα 

πεξηιακβάλνληαη ε αλαγλψξηζε ηεο δπλαηφηεηαο θαη ηνπ ηαιέληνπ ησλ καζεηψλ λα 

ζπκπεξηθέξνληαη δεκηνπξγηθά θαη ε επηβεβαίσζε φηη ηα ηεζη λνεκνζχλεο θαη ηα ηεζη 

επίδνζεο δελ κπνξνχλ λα ζπιιάβνπλ ηε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ. ηα 

πξναλαθεξζέληα επηρεηξήκαηα ππνζάιπνπλ δχν ζηνηρεία: ν ζθνπφο αμηνιφγεζεο ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο σο δηεξεπλεηηθφο θαη ε αθαηαιιειφηεηα ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

εξγαιείσλ γηα αμηνιφγεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο. Αλαθνξηθά κε ην πξψην 

ζηνηρείν, νη Zazkis θαη Holton (2009) αλαθέξνπλ φηη ην έξγν ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο 

δελ είλαη λα κεηξήζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα - ε παξάκεηξνο απηή ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο 

ζηφρνπο ηεο ςπρνινγίαο - αιιά λα αλαγλσξίζεη ηε δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ κε ζηφρν λα 

ηελ εληζρχζεη θαη λα ηελ αλαπηχμεη. ζνλ αθνξά ζην δεχηεξν ζηνηρείν, ε αμηνπνίεζε 

Μα
ρία

 Γ.
 Κ
άτ
το
υ



67 

 

ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ γηα αμηνιφγεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ελδέρεηαη λα είλαη 

αθαηάιιειε γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη.  

Οη Treffinger, Young, Selby θαη Shepardson (2002) αλαθέξνπλ έμη ζηνηρεία πνπ ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ επηινγή εξγαιείνπ/σλ αμηνιφγεζεο ηεο 

δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο. Πξψηα, ε χπαξμε ζαθνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπ νξηζκνχ γηα ηελ 

έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζα θαζνδεγήζεη ηνλ εξεπλεηή ή ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηζπκεί λα αμηνινγήζεη. Οη παξάγνληεο ή ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θξίλνληαη σο ζεκαληηθά γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζα 

επεξεάζνπλ ηε δηαδηθαζία θαη ην εξγαιείν αμηνιφγεζεο πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί. Σαπηφρξνλα, ε ρξήζε πνιιαπιψλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο θξίλεηαη σο πην 

έγθπξε, γηαηί ε ζχλζεηε θαη πνιπδηάζηαηε θχζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο δελ κπνξεί λα γίλεη 

θαηαλνεηή απφ έλα κφλν εξγαιείν. Πέξα απφ ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ κέηξεζεο 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ν εξεπλεηήο/ εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο θάζε εξγαιείνπ, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ζπιιέμεη 

ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη. Σέινο, ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνχλ δελ ζα πξέπεη λα 

ζηνρεχνπλ ζηνλ απνθιεηζκφ ή ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ. 

Αλάκεζα ζηα εξγαιεία πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, πεξηιακβάλνληαη εξγαιεία πνπ εζηηάδνληαη ζην άηνκν, ζηε δηαδηθαζία, 

ζην απνηέιεζκα θαη ζην πεξηβάιινλ (Treffinger, Young, Selby, & Shepardson, 2002). 

Αλάκεζα ζηα εξγαιεία γηα αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ εκπίπηνπλ ηα εξγαιεία 

πξνζσπηθφηεηαο (π.ρ. Creative Personality Scale, The creative behavior inventory) θαη ηα 

εξγαιεία δηεξεχλεζεο γλσζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (π.ρ. What Kind of Person are You?). 

Ζ δηαδηθαζία είλαη αξθεηά δχζθνιν λα αμηνινγεζεί (Kleiman, 2005). Αλάκεζα ζηα 

εξγαιεία πνπ ζεσξεηηθά αμηνινγνχλ ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ζπγθαηαιέγεηαη ην 

«Wallach & Kogan test» (1965), σο εξγαιείν πνπ κεηξά ηελ απνθιίλνπζα ζθέςε. Σν 

απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο αμηνινγείηαη ζπλήζσο κε βάζε ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. Σέηνηνπ είδνπο εξγαιεία είλαη ην «Creative 

Product Inventory» θαη ην «Creative product semantic scale». Σέινο, ηα εξγαιεία γηα ην 

πεξηβάιινλ αμηνινγνχλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνληαη ζην επξχ θαη εγγχο πεξηβάιινλ 

ηνπ αηφκνπ (π.ρ. Work Environment Survey Inventory). 

ην βηβιίν ησλ Kaufman, Plucker θαη Baer (2008) «Essentials of Creativity 

Assessment» δηεπθξηλίδεηαη φηη δελ ππάξρεη έλα ηέιεην εξγαιείν αμηνιφγεζεο/ κέηξεζεο 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, θαη νχηε αλακέλεηαη φηη νη εξεπλεηέο ζα ζπκθσλήζνπλ πνηέ ζηελ 

πηνζέηεζε ελφο θνηλνχ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο. Ζ θαιχηεξε επηινγή ελφο εξγαιείνπ 
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αμηνιφγεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζα πξνθχςεη απφ ηνλ αληίζηνηρν νξηζκφ πνπ 

πηνζεηείηαη ζε θάζε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα. Σαπηφρξνλα, θαζψο αμηνινγείηαη ην ελ 

δπλάκεη δεκηνπξγηθφ ηαιέλην, νη εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο φηη ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνηεινχλ ελδείμεηο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Με πνην 

ηξφπν θαη ζε πνην βαζκφ νη άλζξσπνη επηδεηθλχνπλ θαη αληηιακβάλνληαη ηε δεκηνπξγηθή 

ηνπο ηθαλφηεηα εμαξηάηαη απφ ηε ζχλζεηε αιιειεπίδξαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ νξηζκφ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (Hong & Milgram, 2008). 

 

 

Αμηνιόγεζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθόηεηαο 

 

 «Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο κεηψλεηαη ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, θαζψο δελ ππάξρεη επίζεκνο ηξφπνο αμηνιφγεζήο ηεο ζηα δνθίκηα κέηξεζεο 

ηεο κάζεζεο ησλ καζεκαηηθψλ» (Chamberlin & Moon, 2005, ζ. 42). Πξάγκαηη, ε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ καζεκαηηθψλ ζπάληα δίλεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαπηχμνπλ δεκηνπξγηθή ζθέςε, κηαο θαη ηα ζηνηρεία πνπ αμηνινγνχληαη είλαη εθ 

δηακέηξνπ αληίζεηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ εληζρχνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα (Haylock, 1987). 

πγθεθξηκέλα, ε αμηνιφγεζε ησλ καζεκαηηθψλ επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ ηαρχηεηα θαη 

ζηελ αθξίβεηα ησλ απαληήζεσλ, ζηελ ππνινγηζηηθή επρέξεηα θαη ζηελ νξζή αλάθιεζε 

πιεξνθνξηψλ, αιγνξίζκσλ θαη ιχζεσλ, αληί λα επλνεί ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη ηελ 

αλάπηπμε απνθιίλνπζαο ζθέςεο (Kim, Cho & Ahn, 2003 · Mann, 2005 · Sheffield, 2009).  

Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο πνπ ην ηαιέλην ηνπο δηαθέξεη απφ ηηο ηθαλφηεηεο 

πνπ κεηξνχλ ηέηνηνπ είδνπο εξγαιεία παξαγθσλίδνληαη θαη σο επαθφινπζν δελ ηνπο 

δίλεηαη θαηάιιειε εθπαηδεπηηθή ζηήξημε γηα ελίζρπζε ηνπ ελ δπλάκεη ηαιέληνπ ηνπο 

(Milgram & Hong, 2009). χκθσλα κε ηνλ Taylor (2009), νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο δελ ζα 

πξέπεη λα επηβξαβεχνπλ ηνπο καζεηέο πνπ είλαη ηθαλνί λα απνζηεζίδνπλ ηηο έλλνηεο θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ δηδάρηεθαλ ζε πξνεγνχκελα καζήκαηα, αιιά εθείλνπο πνπ κπνξνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζε λέεο καζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Απηνί άιισζηε ζα είλαη νη καζεηέο πνπ 

ζα επηηχρνπλ κειινληηθά ζηελ θνηλσλία, αθνχ ζα είλαη ηθαλνί λα πξνζαξκφδνπλ θαη λα 

εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε δηαθνξεηηθά ζελάξηα (Taylor, 2009).  

Κξίλεηαη επηηαθηηθή, ινηπφλ, ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ ή δηαδηθαζηψλ 

πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ αλαγλψξηζε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ζηα 

καζεκαηηθά (Mann, 2009). Αλ θαη δηάθνξνη θαηά θαηξνχο εξεπλεηέο (Balka, 1974 · 

Getzels & Jackson, 1962 · Jensen, 1973 · Prouse, 1967) έρνπλ αλαπηχμεη εξγαιεία 
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κέηξεζεο ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, εληνχηνηο δελ ππάξρεη ζηνηρεηνζεηεκέλε 

ρξήζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ ζε έξεπλεο, πέξα απφ ηελ ίδηα ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

εξεπλεηψλ λα αλαπηχμνπλ ηα εξγαιεία (Lee, Hwang & Seo, 2003).  

Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο αλαγλψξηζεο αηφκσλ κε δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο ζηα 

καζεκαηηθά είραλ ζηεξηρζεί ζηε ρξήζε εξγαιείσλ κέηξεζεο λνεκνζχλεο. ρεηηθά 

ζχληνκα νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα είλαη 

αλεμάξηεηε απφ απηφ πνπ κεηξηέηαη κε ηα ηεζη λνεκνζχλεο (Fasko, 2001 · Proctor & 

Burnett, 2004). ηε ζπλέρεηα, αμηνπνηήζεθαλ εξγαιεία απνθιίλνπζαο ζθέςεο (π.ρ. 

Haylock, 1987 · Jensen, 1973), ηα νπνία κεηξνχζαλ ζηνηρεία ηεο καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο, 

πνπ δελ κπνξνχζαλ λα αμηνινγεζνχλ κε ηνπο ζπλεζηζκέλνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο 

(Haylock, 1987). πγθεθξηκέλα, ηα εξγαιεία κέηξεζεο ηεο απνθιίλνπζαο ηθαλφηεηαο 

θαινχζαλ ηνπο καζεηέο λα βξνπλ φζεο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο/ ιχζεηο κπνξνχζαλ θαη 

κεηξνχζαλ ηελ πνζφηεηα ησλ ιχζεσλ πνπ πξνηείλνληαλ (Eysenck, 1996). Σα εξγαιεία 

απηά επηθξίζεθαλ, θπξίσο γηαηί ε πνζφηεηα ησλ απαληήζεσλ δελ είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο 

αμηνιφγεζεο ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, αιιά ρξεηάδεηαη αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

πξσηνηππίαο ησλ απαληήζεσλ. Χο επαθφινπζν, αλαπηχρζεθαλ εξγαιεία αλαγλψξηζεο ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, ηα νπνία αθνινπζνχζαλ δχν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ πξψηε 

πξνζέγγηζε εζηηάδεηαη ζηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ επίιπζε 

πξνβιήκαηνο θαη ε δεχηεξε ζηνλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ γηα ην απνηέιεζκα ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο (Haylock, 1997 · Pelczer & Rodríguez, 2011).  

ηελ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεηαη ην εξγαιείν πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ 

Balka (1974) θαη πεξηειάκβαλε θξηηήξηα κέηξεζεο ηεο δεκηνπξγηθήο καζεκαηηθήο 

ηθαλφηεηαο. Ο Balka (1974) εμέηαδε ηφζν ηε ζπγθιίλνπζα ζθέςε ησλ καζεηψλ, κέζα απφ 

ηνλ θαζνξηζκφ κνηίβσλ, φζν θαη ηελ απνθιίλνπζα ζθέςε, πνπ ηελ φξηδε σο ηελ ηθαλφηεηα 

λα δηαηππψλεηο καζεκαηηθέο ππνζέζεηο, λα αμηνινγείο αζπλήζηζηεο καζεκαηηθέο ηδέεο, λα 

αληηιακβάλεζαη ηη ιείπεη απφ έλα πξφβιεκα θαη λα επηκεξίδεηο έλα πξφβιεκα ζε 

ζπγθεθξηκέλα ππνπξνβιήκαηα. ηε δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο ηνπ Silver (1997), ηεο Leikin (2007), ησλ Klavir θαη Gorodetsky (2009), νη 

νπνίεο αμηνπνίεζαλ ηηο έλλνηεο ηεο επρέξεηαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο, γηα λα 

αμηνινγήζνπλ ην δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην δεκηνπξγηθφ 

απνηέιεζκα κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ έξγα επίιπζεο θαη δηαηχπσζεο καζεκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ (Siswono, 2008). 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο δηεξεπλψληαη θαη 

αλαπηχζζνληαη (βάζνο θαηαλφεζεο), ν αξηζκφο ησλ νξζψλ απαληήζεσλ, κεζφδσλ ή 
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εξσηήζεσλ πνπ πξνηείλνληαη (επρέξεηα), ν αξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ 

απαληήζεσλ, κεζφδσλ ή εξσηήζεσλ (επειημία), ε ζπαληφηεηα ησλ απαληήζεσλ 

(πξσηνηππία), ε πνηφηεηα έθθξαζεο ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο πεξηιακβάλνληαο πίλαθεο, 

ζρεδηαγξάκκαηα, κνληέια ζηηο απαληήζεηο (επεμεξγαζία ή θνκςφηεηα), ε ηθαλφηεηα 

γελίθεπζεο θαη επέθηαζεο καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη αλάκεζα 

ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ (Sheffield, 2000). Ζ 

αμηνπνίεζε ηέηνηνπ είδνπο θξηηεξίσλ δελ ζηνρεχεη απιψο ζην δηαρσξηζκφ ησλ καζεηψλ ζε 

δεκηνπξγηθνχο θαη κε, αιιά ζηελ αλαγλψξηζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο φηαλ απηή 

ζπκβαίλεη (Starko, 1995). Γειαδή, ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη επηηξέπνπλ ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα δηαγλψζεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ηνλ θαζνδεγνχλ ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ψζηε λα παξέρεη επθαηξίεο γηα 

ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (Trefffinger, 2003). Πξφζθαηεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο 

αμηνπνηνχλ εξγαιεία κέηξεζεο ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο κε ζηφρν λα βξνπλ 

ηξφπνπο λα ηελ αλαπηχμνπλ, παξά λα εληνπίζνπλ απιψο ηε δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ γηα 

δεκηνπξγηθή ζθέςε ζηα καζεκαηηθά (π.ρ. Lee θ.α., 2003). 

Οπνηνδήπνηε είδνο κέηξεζεο ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο εκθαλίδεη 

κεηνλεθηήκαηα, φζνλ αθνξά ζηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ καζεηψλ, ζην ρξφλν θαη ζηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο. Δηδηθφηεξα, ε αμηνιφγεζε επεξεάδεη πάληα αξλεηηθά 

ηε δεκηνπξγηθφηεηα, επεηδή ηείλεη λα απμάλεη ηα εμσηεξηθά θίλεηξα θαη λα κεηψλεη ηα 

εζσηεξηθά θίλεηξα (Amabile, 1996 · Baer, 1997). Ζ αμηνιφγεζε θαζνδεγεί ηε ζθέςε ηνπ 

καζεηή λα ζθεθηεί «ηη κπνξεί λα πεξηκέλεη ν δάζθαινο ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα», 

ζηεξψληαο ηνπ ηελ επραξίζηεζε λα αζρνιεζεί κε ηελ επίιπζε ησλ δεκηνπξγηθψλ έξγσλ 

ρσξίο λα αλεζπρεί αλ ζα επραξηζηήζεη ην δάζθαιν (Runco, 2007). Αλαθνξηθά κε ην 

ρξφλν, ν Mann (2005), ηνλίδεη φηη ηα εξγαιεία απηά είλαη ρξνλνβφξα ηφζν ζηε 

ζπκπιήξσζή ηνπο απφ ηνπο καζεηέο φζν θαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ιφγσ 

ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ απαληήζεσλ. Παξάιιεια, ε αμηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ 

ππφθεηηαη ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηεο εξκελείαο ηνπ αμηνινγεηή (Hashimoto, 1997 · 

Mann, 2005). Οη Klavir θαη Hershkovitz (2008) αλέθεξαλ φηη πξνβάιινληαο έλα ζρεηηθά 

απιφ εξγαιείν γηα αμηνιφγεζε αλνηθηνχ ηχπνπ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο λα αμηνινγήζνπλ ηηο ιχζεηο θαη ζα 

απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ κέζν γηα ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγηθήο καζεκαηηθήο ζθέςεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗIΗ 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

 

Δηζαγσγή 

 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε δηεθπεξαίσζε 

ηεο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη αλαθνξά ζηα ππνθείκελα, ζηα εξγαιεία 

κέηξεζεο θαζψο θαη ζηηο κεζφδνπο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ. ζνλ 

αθνξά ζηα ππνθείκελα πνπ απεηέιεζαλ ην δείγκα ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

ειηθία, ζηε γεσγξαθηθή ηνπο πξνέιεπζε θαη ζηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηα 

εξγαιεία κέηξεζεο, πέξα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηά, 

γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπο, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ δηφξζσζήο ηνπο. Σαπηφρξνλα, γίλεηαη αλαθνξά 

ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη πεξηγξαθή ηεο ζεηξάο 

καζεκάησλ πνπ εθαξκφζηεθαλ ζην παξεκβαηηθφ πξφγξακκα. Σέινο, επεμεγνχληαη νη 

πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 Οη παξάκεηξνη πνπ ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο 

πξνέθπςαλ απφ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ πηνζέηεζε ηνπ 

κνληέινπ 4Ρ θαηεχζπλε ηελ εξγαζία ζηελ αμηνιφγεζε ηεζζάξσλ κεηαβιεηψλ: ηνπ 

αηφκνπ, ηεο δηαδηθαζίαο, ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα ηε κειέηε ησλ 

πην πάλσ κεηαβιεηψλ απαηηήζεθαλ ζπλδπαζηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, κε ηελ 

έλλνηα φηη εθαξκφζηεθαλ πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κέζνδνη, ελζσκαηψλνληαο ρνξήγεζε 

δνθηκίσλ, δηεμαγσγή θιηληθψλ ζπλεληεχμεσλ θαη παξαηήξεζε. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν 

κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ επέηξεςε απφ ηε κηα ηε δηεξεχλεζε ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη απφ ηελ άιιε ηελ εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ εκθάληζεο ηεο δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο ζε ζπγθεθξηκέλα ππνθείκελα. 
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Τπνθείκελα 

 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έιαβαλ κέξνο καζεηέο Γ‘, Δ‘ θαη η‘ ηάμεο 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Κχπξνπ. Ζ επηινγή καζεηψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γηα λα 

απνηειέζνπλ ην δείγκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, δελ ήηαλ ηπραία. πσο αλαθέξεηαη ζην 

δεκνζίεπκα «Excellence and Enjoyment: A strategy for primary schools» (DfES, 2003), 

«Ζ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε απνηειεί θξίζηκν ζηάδην ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ-

δηακνξθψλεη ηε δσή ηνπ. Ζ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε παξέρεη ζηα παηδηά ηα απαξαίηεηα 

κέζα γηα κάζεζε, ηα παξνηξχλεη λα δνθηκάζνπλ ηε ραξά ηεο αλαθάιπςεο, επηιχνληαο 

δεκηνπξγηθά πξνβιήκαηα θαη ηα νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο σξίκαλζεο» (ζ. 4). πκθσλψληαο, νη  Hershkovitz, Peled 

θαη Littler (2009) πξνζζέηνπλ φηη ε πεξίνδνο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, αθνχ ζε απηφ ην 

δηάζηεκα νη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ ηηο καζεκαηηθέο ηνπο γλψζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο 

γηα ην ξφιν θαη ηε ζεκαζία ησλ καζεκαηηθψλ ζηε δσή ηνπο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ησλ ππνθεηκέλσλ, ε επηινγή καζεηψλ ειηθίαο δέθα κε 

δψδεθα εηψλ ζηεξίρζεθε ζε δχν ζηνηρεία: ζηα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ θαη ζηα 

απνηειέζκαηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Καηά 

πξψην ιφγν, νη Rosenblatt θαη Winner (1988) δηαθξίλνπλ ηξεηο θάζεηο δεκηνπξγηθφηεηαο: 

ηελ πξν-ζπκβαηηθή πεξίνδν (preconventional: κέρξη ηελ ειηθία ησλ 6-8 εηψλ), ηε 

ζπκβαηηθή πεξίνδν (conventional: απφ ηελ ειηθία 6-8 κέρξη ηελ ειηθία 10-12) θαη ηε κεηα-

ζπκβαηηθή πεξίνδν (postconventional: κεηά ηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ). χκθσλα κε ηνπο 

Rosenblatt θαη Winner (1988), ε πξνζπκβαηηθή θαη ε ζπκβαηηθή πεξίνδνο είλαη εγγελψο 

αλψηεξεο απφ ηε κεηαζπκβαηηθή πεξίνδν, ππνδειψλνληαο φηη ηα παηδηά είλαη πην 

δεκηνπξγηθά απφ ηνπο ελήιηθεο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε δεκηνπξγηθή 

δπλαηφηεηα ζηνπο ελήιηθεο θαηαζηέιιεηαη απφ θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο.  

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηε γλσζηηθν-εμειηθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Piaget, νη 

καζεηέο ειηθίαο 10-12 εηψλ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο πγθεθξηκέλεο Λνγηθήο θέςεο 

(Concrete Operational Stage). ε απηφ ην ζηάδην νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα επηηεινχλ 

ζπγθεθξηκέλεο ινγηθέο ιεηηνπξγίεο θαη λα επηιχνπλ γλσζηηθά έξγα (Salkind, 2002). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα εζηηάδνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πηπρέο 

ελφο εξεζίζκαηνο, λα ρεηξίδνληαη ζχκβνια πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, 

λα θαληάδνληαη ή λα ηξνπνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα ζελάξηα θαη λα αληηιακβάλνληαη ηελ 
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έλλνηα ηεο νκαδνπνίεζεο, ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ αξηζκνχ (Salkind, 2002). Απηνχ ηνπ 

είδνπο ε ζθέςε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εκθάληζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, 

αθνχ δηεπθνιχλεη ηελ εχξεζε δηαθνξεηηθψλ ιχζεσλ, ηνλ εληνπηζκφ ζηνηρείσλ πνπ 

νκαδνπνηνχλ ή δηαθξίλνπλ δχν καζεκαηηθά αληηθείκελα, αιιά θαη ηελ επέιηθηε ελαιιαγή 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ κηαο καζεκαηηθήο έλλνηαο.  

Σαπηφρξνλα, ηα απνηειέζκαηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζηε κειέηε ηεο γεληθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζεσξνχλ φηη ε ειηθία 10-12 εηψλ απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν, ιφγσ ηνπ 

φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ειηθηαθφ θάζκα είλαη 

αληηθξνπφκελα (Charles & Runco, 2001 · Torrance, 1968). Κάπνηνη εξεπλεηέο (Torrance, 

1968) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά γελληνχληαη κε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ε νπνία θζίλεη 

ζπλερψο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 10 εηψλ, φπνπ ε δεκηνπξγηθφηεηα θηάλεη ζην ρακειφηεξν 

δπλαηφλ ζεκείν ηεο θαη έπεηηα νινέλα απμάλεηαη. Αληηζέησο, νη Charles θαη Runco (2001) 

εληφπηζαλ φηη νη καζεηέο ζηε Γ‘ ηάμε βξίζθνληαη ζην απνθνξχθσκα ηεο δεκηνπξγηθήο 

ηνπο ηθαλφηεηαο, ελψ παξαηεξείηαη κηα ζηαζεξή κείσζε ζηελ επρέξεηα, ζηελ επειημία θαη 

ζηελ πξσηνηππία πνπ επηδεηθλχνπλ νη καζεηέο ζηελ Δ‘ ηάμε. Οη Sak θαη Maker (2006) 

παξαηήξεζαλ ζηεγαλνπνίεζε ζηελ επρέξεηα, ζηελ επειημία θαη ζηελ πξσηνηππία ησλ 

καζεηψλ ειηθίαο 10-11 εηψλ θαη έπεηηα πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ ηθαλνηήησλ. Δπηιέγνληαο 

ην ζπγθεθξηκέλν ειηθηαθφ θάζκα ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ζα είλαη δπλαηή ε 

δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο ειηθίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο 

ησλ καζεηψλ ζε απηφ ην θνκβηθφ ζεκείν.  

Ο Πίλαθαο 3.1 παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείρε ζε θάζε θάζε 

ηεο εξγαζίαο, νξγαλσκέλν αλά ηάμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, 476 καζεηέο Γ‘, Δ‘ θαη η‘ ηάμεο 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Κχπξνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

θαηά ην έηνο ρνξήγεζεο ησλ εξγαιείσλ, 202 καζεηέο (42.4% ηνπ δείγκαηνο) θνηηνχζαλ 

ζηε Γ‘ ηάμε (ελλέα ρξνλψλ), 165 καζεηέο (34.7% ηνπ δείγκαηνο) θνηηνχζαλ ζηελ Δ‘ ηάμε 

(δέθα ρξνλψλ) θαη 109 καζεηέο (22.9% ηνπ δείγκαηνο) θνηηνχζαλ ζηε η‘ ηάμε (έληεθα 

ρξνλψλ). Οη καζεηέο πξνέξρνληαλ απφ επηά δεκφζηα ζρνιεία ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο 

(347 καζεηέο) θαη δχν δεκφζηα ζρνιεία ηεο επαξρίαο Λάξλαθαο (129 καζεηέο). Απφ ηνπο 

476 καζεηέο νη 254 θνηηνχζαλ ζε αζηηθά ζρνιεία θαη νη 222 καζεηέο θνηηνχζαλ ζε 

ζρνιεία ηεο επαξρίαο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη αθνινπζήζεθε ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία 

κέγηζηεο εηεξνγέλεηαο, ψζηε ζην δείγκα λα πεξηιεθζνχλ καζεηέο πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ 

θάζκα ειηθίαο, γλσζηνινγηθνχ ππνβάζξνπ θαη λνεκνζχλεο. ηε δηεμαγσγή ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ζπκκεηείραλ 182 καζεηέο, νη νπνίνη επηιέγεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ζθφπηκε 

ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία. Με άιια ιφγηα, ην αξρηθφ δείγκα ρσξίζηεθε ζε 
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ππννκάδεο κε θξηηήξην ην βαζκφ καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ επέδεημαλ θαη έπεηηα 

απφ απηέο ηηο νκάδεο επηιέγεθαλ ηπραία ζπγθεθξηκέλα ππνθείκελα. Πεξαηηέξσ 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεληεχμεηο 

παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν θεθάιαην.  

Σν παξεκβαηηθφ πξφγξακκα ελίζρπζεο ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο 

παξαθνινχζεζαλ 24 καζεηέο, νη νπνίνη θαηαλέκνληαη σο αθνινχζσο: 15 καζεηέο Γ‘ ηάμεο 

(ελλέα ρξνλψλ), 3 καζεηέο Δ‘ ηάμεο (δέθα ρξνλψλ) θαη 6 καζεηέο η‘ ηάμεο (έληεθα 

ρξνλψλ). Οη καζεηέο ζπκκεηείραλ εζεινληηθά ζην παξεκβαηηθφ πξφγξακκα θαη νη ίδηνη 

είραλ εθθξάζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ζεηξά ησλ καζεκάησλ. 

Παξάιιεια, κηα αληίζηνηρε νκάδα απφ 24 καζεηέο απεηέιεζε ηελ Οκάδα Διέγρνπ. ε 

απηή ηελ νκάδα, νη 12 καζεηέο θνηηνχζαλ ζηε Γ‘ ηάμε, νη 7 θνηηνχζαλ ζηελ Δ‘ ηάμε θαη 

νη 5 θνηηνχζαλ ζηε η‘ ηάμε.  

 

Πίλαθαο 3.1 

Αξηζκόο καζεηώλ πνπ ζπκκεηείρε ζε θάζε θάζε ηεο εξγαζίαο. 

 Γ‘ Σάμε Δ‘ Σάμε η‘ Σάμε χλνιν 

Υνξήγεζε δνθηκίσλ 202 165 109 476 

Κιηληθέο ζπλεληεχμεηο 53 81 48 182 

Πεηξακαηηθή Οκάδα 15 3 6 24 

Οκάδα Διέγρνπ 12 7 5 24 

 

 

Δξγαιεία κέηξεζεο 

 

 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζσ ηεο ρνξήγεζεο πέληε εξγαιείσλ, ηεο δηεμαγσγήο 

ζπλεληεχμεσλ θαη ηεο ζχγθξηζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζην πιαίζην ηνπ 

παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δηδηθφηεξα, αλαπηχρζεθαλ ηέζζεξα εξγαιεία: (α) ην 

εξγαιείν καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, (β) ην εξγαιείν καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο (ηξεηο 

παξάιιειεο κνξθέο, κηα γηα θάζε ηάμε), (γ) ην εξγαιείν γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, (δ) ην 

εξγαιείν δεκηνπξγηθήο πξνζσπηθφηεηαο. Σαπηφρξνλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν 

Naglieri Nonverbal Ability Test (Level D θαη Level E) γηα ηε κέηξεζε ηεο λνεκνζχλεο θαη 

ηνπ ζπιινγηζκνχ ησλ καζεηψλ (Naglieri, 1997). Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ 
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ζρεδηάζηεθε θιείδα ζπλέληεπμεο. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο έγηλε ρνξήγεζε ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο 

θαζψο θαη ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο αληηιήςεσλ γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηα 

καζεκαηηθά. Πην θάησ επεμεγείηαη ν ζρεδηαζκφο, ε δνκή, ην πεξηερφκελν θαη ε 

εγθπξνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ. 

 

 

Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθόηεηαο 

 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο αλαπηχρζεθε γξαπηφ δνθίκην (δείηε 

Παξάξηεκα 1), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηέζζεξα αλνηθηνχ ηχπνπ έξγα. Αλάκεζα ζηα έξγα 

πεξηιακβάλνληαη έξγα επίιπζεο πξνβιήκαηνο, δηαηχπσζεο πξνβιήκαηνο θαη 

αλαδηαηχπσζεο ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο.  

 Καηά ηελ αλάπηπμε ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο, ιήθζεθαλ 

ππφςε ηα εμήο ζηνηρεία: Πξψηα, ηα έξγα λα αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα κέηξεζεο ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Γηα απηφ ην ιφγν, ζε φια ηα έξγα, πνπ πεξηιήθζεθαλ ζην εξγαιείν, 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα νξζέο απαληήζεηο (επρέξεηα). Σαπηφρξνλα, νη απαληήζεηο 

κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηηο καζεκαηηθέο 

ηδέεο πνπ εκπιέθνληαη (επειημία). Σα έξγα είλαη αξθεηά γεληθά, δίλνληαο ζηνπο καζεηέο 

ηελ επθαηξία λα πξνηείλνπλ κνλαδηθέο ιχζεηο (πξσηνηππία). 

Παξάιιεια, ιήθζεθαλ ππφςε νη εηζεγήζεηο ηεο Sheffield (2003), γηα ην βαζκφ 

δπζθνιίαο ησλ έξγσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα έξγα πνπ επηιέγεθαλ γηα ην Δξγαιείν 

Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο δελ είλαη νχηε εχθνια, αιιά νχηε δχζθνια, ψζηε λα είλαη 

ζε ζέζε φινη νη καζεηέο, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο θαη γλσζηνινγηθνχ ππνβάζξνπ ζηα 

καζεκαηηθά, λα πξνηείλνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα νξζή ιχζε. Χο εθ ηνχηνπ, ππάξρεη έλαο 

αξηζκφο πξνθαλψλ απαληήζεσλ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα θηάζνπλ φινη νη καζεηέο, αιιά 

ηαπηφρξνλα ππάξρεη πεξηζψξην γηα εχξεζε ζχλζεησλ θαη πξσηφηππσλ απαληήζεσλ πνπ 

αλακέλεηαη φηη ζα πξνηαζνχλ απφ ηνπο πην ηθαλνχο καζεηέο (Sheffield, 2003). 

Καηά ηελ επηινγή δξαζηεξηνηήησλ, έγηλε πξνζπάζεηα λα πεξηιεθζνχλ έξγα κε 

ιεθηηθή θαη κε εηθνληθή αλαπαξάζηαζε, ψζηε λα κελ επλννχληαη καζεηέο κε 

ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ ζηπι. Δπηπξφζζεηα, ηα ηέζζεξα έξγα εκπιέθνπλ έλλνηεο θαη απφ 

ηηο πέληε ελφηεηεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ Μαζεκαηηθψλ: Αξηζκνί θαη 

Πξάμεηο, Μνηίβα-ρέζεηο-Άιγεβξα, Έλλνηεο Υψξνπ-Γεσκεηξία, Μέηξεζε, Αλάιπζε 
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δεδνκέλσλ-ηαηηζηηθή-Πηζαλφηεηεο. ηα πεξηζζφηεξα έξγα ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα 

εκπινθή ελλνηψλ απφ πεξηζζφηεξεο απφ κηα ελφηεηεο.   

 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθόηεηαο 

 

Σo Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα αλνηθηνχ ηχπνπ 

έξγα ζηα νπνία νη καζεηέο θιήζεθαλ λα πξνηείλνπλ πνιιέο ιχζεηο, δηαθνξεηηθέο ιχζεηο, 

θαη ιχζεηο πνπ θαλέλαο άιινο ζηελ ηάμε δελ ζα κπνξέζεη λα ζθεθηεί. Με απηή ηελ 

νδεγία, δηαθπιάζζεηαη φηη νη απαηηήζεηο ησλ έξγσλ αληηζηνηρνχλ κε ηνλ ηξφπν 

αμηνιφγεζήο ηνπο, κηαο θαη ζηε κέηξεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζεκαζία έρεη ε επρέξεηα 

(αξηζκφο ιχζεσλ), ε επειημία (αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ ηδεψλ) θαη ε πξσηνηππία 

(ζπαληφηεηα ιχζεσλ) ησλ ιχζεσλ. Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ έξγσλ. 

ην πξψην έξγν ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο δίλνληαη 21 

αξηζκνί θαη νη καζεηέο θαινχληαη λα ζρεκαηίζνπλ νκάδεο αξηζκψλ πνπ λα έρνπλ θνηλφ/ά 

ζηνηρείν/α. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν απνηειεί έξγν αλαδηαηχπσζεο ηεο πξνβιεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο, αθνχ απαηηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα ελαιιάζζνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο 

θαη λα αλαινγίδνληαη δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ αξηζκψλ. Οη αξηζκνί πνπ δίλνληαη ζηελ 

εθθψλεζε ηνπ έξγνπ επηιέγεθαλ ψζηε λα έρνπλ κεηαμχ ηνπο αξθεηά θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαινγηζηνχλ ηα ςεθία ησλ 

αξηζκψλ, λα εληνπίζνπλ δηαηξέηεο ή παξάγνληεο αξηζκνχ, λα δεκηνπξγήζνπλ κνηίβα 

αξηζκψλ ή λα αλαινγηζηνχλ ην κέγεζνο ησλ αξηζκψλ.  

ην δεχηεξν έξγν παξνπζηάδνληαη ηξία γεσκεηξηθά ζρήκαηα: έλα νξζνγψλην 

ζθαιελφ ηξίγσλν, έλα ηεηξάγσλν θαη έλα νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν. Οη καζεηέο 

θαινχληαη λα αλαθέξνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην έλα εθ ησλ ηξηψλ ζρεκάησλ δελ 

αλήθεη ζηελ ίδηα νκάδα κε ηα άιια δχν. Αλά δχν ηα ζρήκαηα κνηξάδνληαη θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζην ιχηε λα αλαινγηζηεί θάζε θνξά δηαθνξεηηθφ 

ζρήκα πνπ απνηειεί εμαίξεζε ηεο νκαδνπνίεζεο. Έλλνηεο φπσο ε ηζφηεηα πιεπξψλ θαη 

γσληψλ, ην κέγεζνο  πιεπξψλ θαη γσληψλ, ηα είδε ζρεκάησλ, ηα είδε γσληψλ θαη ην 

εκβαδφλ ησλ ζρεκάησλ κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ζηηο καζεκαηηθέο ηδηφηεηεο πνπ ζα 

αλαινγηζηνχλ νη καζεηέο.  

ην ηξίην έξγν νη καζεηέο θαινχληαη λα ζθηάζνπλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ην 

κηζφ ελφο νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ. Χο εθ ηνχηνπ, δίλνληαη νξζνγψληα 

παξαιιειφγξακκα, ζηα νπνία ζε θάζε πιεπξά ππάξρνπλ ζεκεία πνπ ππνδειψλνπλ ηε 

κνλάδα κήθνπο. θφπηκα, ηα νξζνγψληα παξαιιειφγξακκα δελ είλαη ρσξηζκέλα ζε 
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γξακκέο, ζηήιεο ή ηεηξαγσληθέο κνλάδεο, γηα λα απνθεπρζεί ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

καζεηψλ πξνο ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζθέςεο. Οη καζεηέο κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζε 

πξνθαλείο ιχζεηο θέξλνληαο ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο ή ρσξίδνληαο ην νξζνγψλην 

παξαιιειφγξακκν ζε γξακκέο, ζηήιεο ή ηεηξαγσλάθηα θαη ρξσκαηίδνληαο ηα κηζά. Πην 

ζχλζεηεο απαληήζεηο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κε ζπλδπαζκφ ησλ πην πάλσ κεζφδσλ ή κε 

ηελ αμηνπνίεζε πην «αθεξεκέλσλ» ηερληθψλ. 

Σν ηέηαξην έξγν έρεη σο ζηφρν ηε δηαηχπσζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

Δηζήγεζε γηα ηε ρξήζε έξγσλ δηαηχπσζεο πξνβιεκάησλ ή εξσηήζεσλ γίλεηαη απφ 

δηάθνξνπο θαηά θαηξνχο εξεπλεηέο (π.ρ. Balka, 1974 · Haylock, 1987 · Silver, 1997). ην 

έξγν παξνπζηάδεηαη έλαο πίλαθαο κε πιεξνθνξίεο γηα ηηο πσιήζεηο κηαο νηθνδνκηθήο 

εηαηξείαο. Οη καζεηέο θαινχληαη λα δηαηππψζνπλ ηα δηθά ηνπο καζεκαηηθά πξνβιήκαηα, 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηιπζνχλ κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη. Πξνβιήκαηα 

πνπ έρνπλ σο ζέκα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο είζπξαμεο, ηε ζχγθξηζε ηεο είζπξαμεο κεηαμχ δχν 

ρξνληθψλ πεξηφδσλ, ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θηηζκάησλ, ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεξδψλ ηεο 

εηαηξείαο ή ηνπ θφξνπ πνπ πιεξψλεη ζην θξάηνο είλαη δπλαηφλ λα πξνηαζνχλ. 

 

 

Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Ιθαλόηεηαο 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ αλαπηχρζεθε έλα εξγαιείν, 

ζε ηξεηο παξάιιειεο κνξθέο, κηα γηα θάζε ηάμε ηνπ δείγκαηνο. Οη ηξεηο παξάιιειεο 

κνξθέο ηνπ εξγαιείνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ αζθήζεσλ θαη εξσηεκάησλ θαη νη 

αζθήζεηο αληηζηνηρνχλ ζηελ ίδηα καζεκαηηθή έλλνηα. Αλ θαη ζηηο ηξεηο κνξθέο ησλ 

εξγαιείσλ πεξηιακβάλνληαη αζθήζεηο κε ηηο ίδηεο καζεκαηηθέο έλλνηεο, εληνχηνηο ππάξρεη 

απμαλφκελνο βαζκφο δπζθνιίαο αλάινγα κε ηελ ηάμε ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ην 

εξγαιείν. 

 Σα έξγα πνπ πεξηιήθζεθαλ ζην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Ηθαλφηεηαο επηιέγεθαλ 

απφ ηα αληίζηνηρα βηβιία αμηνιφγεζεο ησλ καζεκαηηθψλ θάζε ηάμεο (Τπεξεζία 

Αλάπηπμεο Πξνγξακκάησλ Κχπξνπ, 2008). Λφγσ ηνπ φηη ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εξγαιείνπ ήηαλ λα αμηνινγήζεη ηηο πξνυπάξρνπζεο καζεκαηηθέο γλψζεηο ησλ καζεηψλ θαη 

δεδνκέλνπ φηη ε έξεπλα δηεμήρζεθε ζην πξψην εμάκελν ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζεσξήζεθε 

ζθφπηκν φπσο γηα ηνπο καζεηέο ηεο θάζε ηάμεο ρξεζηκνπνηεζνχλ αζθήζεηο απφ ην βηβιίν 

αμηνιφγεζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ ηεο πξνεγνχκελεο ηάμεο ζηελ νπνία θνηηνχζαλ νη 
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καζεηέο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ‘ ηάμεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην βηβιίν 

αμηνιφγεζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ ηεο Γ‘ ηάμεο θαη νχησ θαζ‘ εμήο.  

Σα έξγα απφ ηα βηβιία αμηνιφγεζεο ησλ καζεκαηηθψλ επηιέγεθαλ κε βάζε ηα εμήο 

θξηηήξηα: (α) λα πεξηιακβάλνπλ έλλνηεο απφ ηηο πέληε ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ ηεο Κχπξνπ θαη (β) λα ππάξρνπλ αληίζηνηρα έξγα ζηα 

βηβιία αμηνιφγεζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ. Αμίδεη λα δηεπθξηληζηεί φηη 

νη αζθήζεηο πνπ πεξηιήθζεθαλ ζην εξγαιείν καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

απηνχζηεο θαη δελ έγηλε νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε. 

 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο Ιθαλόηεηαο 

 

Σν Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Ηθαλφηεηαο απνηειείηαη απφ πέληε έξγα. ηνλ Πίλαθα 3.2 

παξνπζηάδεηαη ε αληηζηνηρία ησλ αζθήζεσλ αλάκεζα ζην δνθίκην καζεκαηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ ηξηψλ ηάμεσλ (δείηε Παξάξηεκα 2 γηα ηα νινθιεξσκέλα δνθίκηα).  

 

Πίλαθαο 3.2 

Αληηζηνηρία Έξγσλ ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο Ιθαλόηεηαο ζηηο ηξεηο ηάμεηο. 

Έπγο 1 

Γ‘ ηάμε 

 

Δ‘ ηάμε 
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η‘ ηάμε 

 

Έπγο 2  

Γ‘ ηάμε 

 

Δ‘ ηάμε 

 

η‘ ηάμε 

 

Έπγο 3  

Γ‘ ηάμε 
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Δ‘ ηάμε 

 

η‘ ηάμε 
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Έπγο 4  

Γ‘ ηάμε 

 
Δ‘ ηάμε 

 
η‘ ηάμε 

 
 

Έπγο 5  

Γ‘ ηάμε 

 

Δ‘ ηάμε 
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η‘ ηάμε 

 

 

Σν πξψην έξγν ζηνρεχεη λα αμηνινγήζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ζηελ εθηέιεζε ησλ 

ηεζζάξσλ πξάμεσλ, κεηαμχ αθέξαησλ (4 πξάμεηο) θαη θιαζκαηηθψλ αξηζκψλ (2 πξάμεηο). 

Οη πξάμεηο κεηαμχ αθέξαησλ αξηζκψλ αληηζηνηρνχλ ζε κηα πξάμε πξφζζεζεο, κηα πξάμε 

αθαίξεζεο, κηα πξάμε πνιιαπιαζηαζκνχ θαη κηα πξάμε δηαίξεζεο. ην Δξγαιείν 

Μαζεκαηηθήο Ηθαλφηεηαο ηεο Γ‘ ηάμεο πεξηιακβάλνληαη πξάμεηο πξφζζεζεο θαη 

αθαίξεζεο κε ηξηςήθηνπο αξηζκνχο, ελψ ζηα αληίζηνηρα εξγαιεία γηα ηελ Δ‘ θαη η‘ ηάμε 

πεξηιακβάλνληαη πξάμεηο πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο κε ηεηξαςήθηνπο αξηζκνχο. Ζ πξάμε 

πνιιαπιαζηαζκνχ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην εξγαιείν ηεο Γ‘ ηάμεο αθνξά ηελ εθηέιεζε 

πξάμεο κεηαμχ δχν δηςήθησλ αξηζκψλ, ελψ ε πξάμε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην εξγαιείν ηεο 

Δ‘ θαη η‘ ηάμεο αθνξά πξάμε κεηαμχ δηςήθηνπ θαη ηξηςήθηνπ αξηζκνχ ή δηςήθηνπ θαη 

ηεηξαςήθηνπ αξηζκνχ, αληίζηνηρα. Αλαθνξηθά κε ηελ πξάμε δηαίξεζεο, ζην Δξγαιείν 

Μαζεκαηηθήο Ηθαλφηεηαο πνπ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Γ‘ ηάμεο ε πξάμε πεξηιακβάλεη 

δηαίξεζε ηξηςήθηνπ κε κνλνςήθην αξηζκφ, ελψ ζην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Ηθαλφηεηαο 

πνπ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Δ‘ θαη η‘ ηάμεσλ ε πξάμε πεξηιακβάλεη δηαίξεζε 

ηεηξαςήθηνπ κε δηςήθην αξηζκφ. ζνλ αθνξά ζηηο πξάμεηο κε θιαζκαηηθνχο αξηζκνχο, ην 

εξγαιείν γηα ηε Γ‘ ηάμε πεξηιακβάλεη κηα πξάμε πξφζζεζεο νκψλπκσλ θιαζκάησλ θαζψο 

θαη κηα πξάμε ζπκπιήξσζεο κνλάδαο (αθαίξεζε θιάζκαηνο απφ κνλάδα). Οη αληίζηνηρεο 

πξάμεηο γηα ηελ Δ‘ ηάμε πεξηιακβάλνπλ πξάμεηο πξνζζεηηθήο κνξθήο (πξφζζεζε θαη 

αθαίξεζε) νκψλπκσλ κεηθηψλ θιαζκάησλ ελψ γηα ηε η‘ ηάμε πεξηιακβάλεηαη κηα πξάμε 

πξφζζεζεο εηεξψλπκσλ θιαζκάησλ θαη κηα πξάμε αθαίξεζεο θιάζκαηνο απφ κνλάδα. 

 Σν δεχηεξν έξγν ηνπ εξγαιείνπ ζηνρεχεη ζηε ζπκπιήξσζε αξηζκεηηθψλ κνηίβσλ. 

ην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Ηθαλφηεηαο γηα ηε Γ‘ ηάμε πεξηιακβάλνληαη κνηίβα κε 
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ηεηξαςήθηνπο αξηζκνχο πνπ έρνπλ ζηαζεξή δηαθνξά (αχμεζε θαηά ζηαζεξφ αξηζκφ) σο 

πξνο ηηο εθαηνληάδεο θαη σο πξνο ηηο ρηιηάδεο. ην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Ηθαλφηεηαο γηα 

ηελ Δ‘ ηάμε πεξηιακβάλεηαη έλα κνηίβν κε εμαςήθηνπο αξηζκνχο πνπ έρνπλ ζηαζεξή 

δηαθνξά (κείσζε θαηά ζηαζεξφ αξηζκφ), θαζψο θαη έλα κνηίβν πνπ αθνινπζεί γεσκεηξηθή 

πξφνδν (πνιιαπιαζηαζκφο κε ζηαζεξφ αξηζκφ). ην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Ηθαλφηεηαο 

γηα ηε η‘ ηάμε πεξηιακβάλεηαη έλα κνηίβν πνπ αθνινπζεί γεσκεηξηθή πξφνδν 

(πνιιαπιαζηαζκφο κε ζηαζεξφ αξηζκφ) θαη έλα κνηίβν κε απμαλφκελε δηαθνξά (αχμεζε 

δηαθνξάο κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ δεπγψλ ηνπ κνηίβνπ). 

 Σν ηξίην έξγν ζηνρεχεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα 

εξκελεχνπλ γξαθηθή παξάζηαζε. Σν Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Ηθαλφηεηαο πνπ απεπζχλεηαη 

ζηε Γ‘ θαη ηελ Δ‘ ηάμε πεξηιακβάλεη κηα γξακκηθή γξαθηθή παξάζηαζε. Οη καζεηέο θαη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη λα απαληήζνπλ ζε ηξία εξσηήκαηα: νη απαληήζεηο ζηα 

δχν εξσηήκαηα είλαη εκθαλείο απφ ηε γξαθηθή παξάζηαζε, ελψ ε απάληεζε ζην ηξίην 

εξψηεκα ζα πξνθχςεη αθνχ νη καζεηέο εληνπίζνπλ ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ. Σν Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Ηθαλφηεηαο πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο η‘ 

ηάμεο πεξηιακβάλεη έλα ηζηφγξακκα. Οη καζεηέο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε ηξία 

εξσηήκαηα πνπ εκπιέθνπλ έλλνηεο ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ ηεο γξαθηθήο 

παξάζηαζεο.  

 Σν ηέηαξην έξγν αθνξά ζηελ επίιπζε ελφο ιεθηηθνχ πξνβιήκαηνο. Γηα ηε Γ‘ ηάμε 

ην πξφβιεκα απνηειείηαη απφ δχν ππνεξσηήκαηα πξνζζεηηθήο δνκήο, κίαο θαη δχν 

πξάμεσλ αληίζηνηρα. Γηα ηελ Δ‘ θαη η‘ ηάμε, ην πξφβιεκα πεξηιακβάλεη έλα εξψηεκα  

πξνζζεηηθήο δνκήο δχν πξάμεσλ, ζπλδπάδνληαο πξάμεηο πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο. 

 Σέινο, ην πέκπην έξγν αζρνιείηαη κε ην ζέκα ηνπ εκβαδνχ θαη ηεο πεξηκέηξνπ. Γηα 

ηε Γ‘ ηάμε ην δεηνχκελν είλαη ν ππνινγηζκφο ηεο πεξηκέηξνπ θαη ηνπ εκβαδνχ ελφο 

ζηαπξνεηδνχο ζρήκαηνο, ζην νπνίν είλαη εκθαλείο νη κνλάδεο κέηξεζεο (ην ζρήκα είλαη 

ζρεδηαζκέλν ζε ηεηξαγσληζκέλν ραξηί). Γηα ηελ Δ‘ ηάμε ην δεηνχκελν είλαη ν 

ππνινγηζκφο ηεο πεξηκέηξνπ θαη ηνπ εκβαδνχ ελφο ζπκκεηξηθνχ ζρήκαηνο, ζην νπνίν 

είλαη εκθαλείο νη επί κέξνπο δηαζηάζεηο. Γηα ηε η‘ ηάμε ην δεηνχκελν είλαη ν ζρεδηαζκφο 

ελφο νξζνγσλίνπ κε ζπγθεθξηκέλε πεξίκεηξν θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ εκβαδνχ ηνπ. 
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Δξγαιείν Γεκηνπξγηθήο Πξνζσπηθόηεηαο 

 

Ο βαζκφο δεκηνπξγηθήο πξνζσπηθφηεηαο ζηεξίρζεθε ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε κηα 

θιείδα απηναμηνιφγεζεο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Δξγαιείνπ Γεκηνπξγηθήο Πξνζσπηθφηεηαο 

ζηεξίρζεθε ζηελ «Investment Theory» πνπ πξνηάζεθε απφ ηνπο Sternberg θαη Lubart 

(1996). χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, νη δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο, νη γλψζεηο, ην 

γλσζηηθφ ζηπι, ε πξνζσπηθφηεηα, ηα θίλεηξα θαη ην πεξηβάιινλ ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ (Sternberg & Lubart, 1996). 

Μεηαθέξνληαο ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ζηελ παξνχζα εξγαζία, νη έμη παξάκεηξνη, πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ, απεηέιεζαλ ηε 

δνκή ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηνπ Δξγαιείνπ Γεκηνπξγηθήο 

Πξνζσπηθφηεηαο. 

 Οη δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ εμεηάδνληαη κέζα απφ δειψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ θαηνρή ζπλζεηηθήο, αλαιπηηθήο θαη πξαθηηθήο ηθαλφηεηαο, φπσο ηηο 

φξηζε ν Sternberg (1985). Οη γλψζεηο ηνπ αηφκνπ αμηνινγνχληαη ζηε βάζε ηνπ 

καζεκαηηθνχ ζπιινγηζκνχ θαη ηεο ηθαλφηεηαο ιχζεο πξνβιήκαηνο. Σν γλσζηηθφ ζηπι 

εμεηάδεηαη κέζα απφ δειψζεηο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ πξνηίκεζε ηνπ αηφκνπ ζε ιεθηηθέο, 

νπηηθέο ή ρσξηθέο αλαπαξαζηάζεηο (Blazhenkova & Kozhevnikov, 2008). Σα εζσηεξηθά 

θίλεηξα ηνπ αηφκνπ δηεξεπλψληαη κέζα απφ δειψζεηο πνπ αμηνινγνχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ γηα ηα καζεκαηηθά θαη γηα εξγαζία πνπ εκπιέθεη καζεκαηηθή ζθέςε. 

Υαξαθηεξηζηηθά φπσο ε επηκνλή θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα δηεξεπλνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ αηφκνπ. Σέινο, ην πεξηβάιινλ εμεηάδεηαη σο ζπλάξηεζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ αηφκνπ κε 

ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν γηα καζεκαηηθνχο ζθνπνχο. 

 Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη δειψζεηο ηνπ Δξγαιείνπ Γεκηνπξγηθήο 

Πξνζσπηθφηεηαο εζηηάδνληαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ καζεκαηηθψλ. Μηα ηέηνηα 

πξνζπάζεηα επηθξνηείηαη απφ ηνπο Kaufman, Plucker θαη Baer (2008), νη νπνίνη 

αλαθέξνπλ φηη νη θιείδεο γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, γλσξίζκαηα ή ηθαλφηεηεο πνπ ζεσξεί ν θαηαζθεπαζηήο ηεο θιείδαο φηη 

ζρεηίδνληαη κε ηε γεληθή δεκηνπξγηθφηεηα, αιιά φρη κε ηελ εηδηθή δεκηνπξγηθφηεηα. Ζ 

εζηίαζε ησλ δειψζεσλ ζε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν πεξηγξάθεη πην έγθπξα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο δεκηνπξγηθήο πξνζσπηθφηεηαο ζηα καζεκαηηθά θαη επαθφινπζα, 

απνθαιχπηεη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη λα θαιιηεξγήζεη έλα άηνκν γηα λα είλαη πην 

δεκηνπξγηθφ.  
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Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Δξγαιείνπ Γεκηνπξγηθήο Πξνζσπηθόηεηαο 

 

Σν Δξγαιείν Γεκηνπξγηθήο Πξνζσπηθφηεηαο απνηειείηαη απφ 20 δειψζεηο ζε θιίκαθα 

Likert (δείηε Παξάξηεκα 3). Ζ νδεγία ηνπ εξγαιείνπ θαιεί ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ 

πξνζεθηηθά ηηο δειψζεηο θαη έπεηηα λα βάινπλ ζε θχθιν ηνλ αξηζκφ πνπ δειψλεη ην βαζκφ 

ζπκθσλίαο ηνπο κε ηε δήισζε. 

 Σν εξγαιείν πεξηιακβάλεη έμη δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαλνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη δειψζεηο 1 θαη 2 αλαθέξνληαη ζηελ θαηνρή 

αλαιπηηθήο ηθαλφηεηαο, νη δειψζεηο 3 θαη 4 αλαθέξνληαη ζηελ θαηνρή ζπλζεηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη νη δειψζεηο 5 θαη 6 αλαθέξνληαη ζηελ θαηνρή πξαθηηθήο ηθαλφηεηαο. 

 ην εξγαιείν πεξηιακβάλνληαη δχν δειψζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο γλψζεηο ηνπ 

αηφκνπ ζηα καζεκαηηθά. Οη δειψζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ηθαλφηεηα εληνπηζκνχ 

κνηίβσλ (δήισζε 7) θαη ζηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο (δήισζε 8). Γχν 

δειψζεηο αλαθέξνληαη ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ δεκηνπξγηθνχ αηφκνπ. Δηδηθφηεξα, νη 

δειψζεηο 9 θαη 10 ζπλδηαιέγνληαη ηηο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο 

γνλείο ηνπ, ζην πιαίζην κηαο εξγαζίαο κε καζεκαηηθφ ζθνπφ.  

 ζνλ αθνξά ζηηο δειψζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, δχν 

δειψζεηο έρνπλ πεξηιεθζεί ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν. Ζ δήισζε 11 αλαθέξεηαη ζην 

πείζκα ηνπ αηφκνπ γηα επηηπρία θαη ε δήισζε 12 αλαθέξεηαη ζηελ επηινγή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ θηλήηξσλ ηνπ αηφκνπ πεξηιακβάλνληαη δχν 

δειψζεηο ζην Δξγαιείν Γεκηνπξγηθήο Πξνζσπηθφηεηαο. Σα θίλεηξα αμηνινγνχληαη κε 

βάζε ην βαζκφ επηζπκίαο ηνπ αηφκνπ λα αζρνιείηαη κε εξγαζία (δήισζε 13) θαη παηρλίδηα 

(δήισζε 14) κε καζεκαηηθφ πεξηερφκελν. 

Έμη δειψζεηο αλαθέξνληαη ζην γλσζηηθφ ζηπι ηνπ αηφκνπ. Οη δειψζεηο 15 θαη 16 

επηθεληξψλνληαη ζηελ πξνηίκεζε ηνπ αηφκνπ ζε ρσξηθέο αλαπαξαζηάζεηο, νη δειψζεηο 17 

θαη 18 επηθεληξψλνληαη ζηελ πξνηίκεζε ηνπ αηφκνπ ζε νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηέινο 

νη δειψζεηο 19 θαη 20 επηθεληξψλνληαη ζηελ πξνηίκεζε ηνπ αηφκνπ ζε ιεθηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο.  

Γηα ηε δήισζε ηνπ βαζκνχ ζπκθσλίαο ησλ καζεηψλ ζηηο δειψζεηο ηνπ Δξγαιείνπ 

Γεκηνπξγηθήο Πξνζσπηθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα Likert κε επηά δηαβαζκίζεηο. 

ην έλα άθξν ηνπ ζπλερνχο ππάξρεη ε έλδεημε «Γηαθσλψ απφιπηα» ελψ ζην άιιν ε άθξε 

ε έλδεημε «πκθσλψ απφιπηα». 
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Δξγαιείν Γεληθήο Γεκηνπξγηθόηεηαο 

 

Γηα ηε κέηξεζεο ηεο γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο αμηνπνηήζεθαλ δχν έξγα απφ ην Torrance 

Tests of Creative Thinking (TTCT), ην πην γλσζηφ θαη πνιπρξεζηκνπνηεκέλν εξγαιείν γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο (Kaufman, Plucker & Baer, 2008). Σν TTCT 

πξσηνδεκνζηεχηεθε απφ ηνλ Paul Torrance ην 1966, θαη κέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη 

ηέζζεξηο θνξέο λφξκεο ηνπ εξγαιείνπ (Kim, 2008). ε απηή ηελ πεξίνδν ην TTCT έρεη 

δνθηκαζηεί ζε κεγάια δείγκαηα (Davis, 1992) θαη έρεη πςειή εγθπξφηεηα πξφβιεςεο γηα 

κεγάιν εχξνο ειηθηψλ (Cropley, 2000). 

 ήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη δχν βαζηθέο κνξθέο ηνπ εξγαιείνπ: ην εηθνληθφ TTCT 

θαη ην ιεθηηθφ TTCT, ηα νπνία θπθινθνξνχλ ζε δχν παξάιιειεο εθδνρέο. Σν ιεθηηθφ 

TTCT (Thinking Creatively with Words) πεξηιακβάλεη πέληε έξγα: (α) δηεξψηεζε θαη 

εηθαζία (ask-and-guess), (β) βειηίσζε αληηθεηκέλνπ (product improvement), (γ) 

αζπλήζηζηεο ρξήζεηο (unusual uses), (δ) αζπλήζηζηεο εξσηήζεηο (unusual questions), (ε) 

ππνζέζεηο (just suppose). Σν εξέζηζκα γηα θάζε ιεθηηθφ έξγν είλαη κηα εηθφλα θαη νη ιχηεο 

θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα πνπ ηνπο δίλνληαη ζε γξαπηή κνξθή (Torrance, 

1966, 1974).  

Σν εηθνληθφ TTCT (Thinking Creatively with Pictures) πεξηιακβάλεη ηξηψλ εηδψλ 

έξγα: (α) ζρεδηαζκφο εηθφλαο (picture construction), φπνπ ν ιχηεο ρξεζηκνπνηεί έλα 

βαζηθφ ζρήκα θαη ην επεθηείλεη γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα εηθφλα, (β) ζπκπιήξσζε εηθφλαο 

(picture completion), φπνπ ν ιχηεο θαιείηαη λα νινθιεξψζεη κηα αηειή κνξθή θαη (γ) 

ζρεδηαζκφο επαλαιακβαλφκελσλ εηθφλσλ απφ γξακκέο ή θχθινπο (repeated figures of 

lines or circles) (Torrance, 1966, 1974).  

 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Δξγαιείνπ Γεληθήο Γεκηνπξγηθόηεηαο  

 

Σν Δξγαιείν Γεληθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο απνηειείηαη απφ δχν έξγα, έλα ιεθηηθφ θαη έλα 

εηθνληθφ, πνπ έρνπλ κεηαθξαζηεί απφ ηελ αληίζηνηρε κνξθή ηνπ TTCT (δείηε Παξάξηεκα 

4). Σν ιεθηηθφ έξγν εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία αζπλήζηζηεο ρξήζεηο (unusual uses) θαη 

θαιεί ην ιχηε λα νλνκάζεη δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη καζεηέο θαινχληαη λα αλαθέξνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα άδεην 

ηελεθεδάθη. Σν εηθνληθφ έξγν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην εξγαιείν εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία 

ηνπ ζρεδηαζκνχ επαλαιακβαλφκελσλ εηθφλσλ απφ γξακκέο ή θχθινπο (repeated figures of 
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lines or circles). ε απηφ ην έξγν, ν ιχηεο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξνπο θχθινπο ψζηε λα ζρεκαηίζεη πξφζσπα, πξάγκαηα ή θαηαζηάζεηο. Σφζν 

ζην ιεθηηθφ φζν θαη ζην εηθνληθφ έξγν δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ φζεο πην 

πνιιέο ηδέεο κπνξνχλ εληφο ελφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (7 ιεπηψλ), ηδέεο πνπ λα είλαη 

πξσηφηππεο θαη δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο.    

 

 

Δξγαιείν Naglieri Nonverbal Ability Test (Level D θαη Level E) 

 

Σν εξγαιείν Naglieri Nonverbal Ability Test (ΝΝΑΣ) αμηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο γηα ηε κέηξεζε ηνπ κε-ιεθηηθνχ ζπιινγηζκνχ θαη ηεο γεληθήο 

ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Σν ΝΝΑΣ είλαη έλα ζχληνκν εξγαιείν (κε δηάξθεηα 

πεξίπνπ 30 ιεπηψλ) πνπ πεξηιακβάλεη έξγα πνιιαπιήο επηινγήο, πνπ δελ απαηηνχλ ηελ 

θαηνρή γισζζηθψλ ή καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ (Naglieri, 1997). Λφγσ ηεο επθνιίαο ηνπ 

εξγαιείνπ ζηε ρνξήγεζε αιιά θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ έξγσλ, ην ΝΝΑΣ έρεη θαηά 

θαηξνχο ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αμηνινγήζεη ηε γεληθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ, γηα λα επηιέμεη ραξηζκαηηθνχο καζεηέο πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα εκπινπηηζκνχ, γηα λα εμεηάζεη καζεηέο κε πεξηνξηζκέλεο 

θηλαηζζεηηθέο ή γισζζηθέο δεμηφηεηεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί  φηη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν 

έρεη δνθηκαζηεί ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 100 000 καζεηέο θαη έρεη ηζρπξέο λφξκεο (Naglieri,  

1997). 

 Σν ΝΝΑΣ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζε καζεηέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο (Grade K) κέρξη 

θαη ζε καζεηέο Γ‘ ηάμεο Λπθείνπ (Grade 12). Αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία 

απεπζχλεηαη ην εξγαιείν, ππάξρνπλ επηά δηαθνξεηηθά επίπεδα ηνπ ΝΝΑΣ. ην ΝΝΑΣ 

πεξηιακβάλνληαη ηεζζάξσλ εηδψλ έξγα, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.3.  

Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη έξγα αλαινγηθνχ ζπιινγηζκνχ (Reasoning by 

Analogy), πνπ απαηηνχλ ηελ αλαγλψξηζε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζρεκάησλ. Γηα λα 

θαζνξηζηεί ε νξζή απάληεζε ζε ηέηνηα έξγα, ν ιχηεο ζα πξέπεη λα δεη πψο ηα ζρήκαηα 

αιιάδνπλ νξηδφληηα θαη θάζεηα, δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε ιεπηνκέξεηεο. Οη ζρέζεηο 

ελδέρεηαη λα ελππάξρνπλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα δηαζηάζεηο (π.ρ. ζρήκα θαη ζθίαζε).  

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία έξγσλ απαηηεί ηε ζπκπιήξσζε κνηίβνπ (Pattern completion). 

Σέηνηνπ είδνπο έξγα αλαγθάδνπλ ην ιχηε λα παξαηεξήζεη κηα εηθφλα ζηελ νπνία ιείπεη 

έλα θνκκάηη. ηφρνο ηνπ ιχηε είλαη λα επηιέμεη πνηα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο απαληήζεηο 
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ζπκπιεξψλεη ηελ εηθφλα, αθνχ θαζνξίζεη ηφζν ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ φζν θαη ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ κέξνπο πνπ ιείπεη.  

 

Πίλαθαο 3.3 

Καηεγνξίεο Έξγσλ ηνπ Δξγαιείνπ Naglieri Nonverbal Ability Test. 

Αναλογικόρ ζςλλογιζμόρ 

 

ςμπλήπυζη μοηίβος 

 

Υυπική οπηικοποίηζη 

 

ειπιακόρ ζςλλογιζμόρ 
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Σα έξγα ρσξηθήο νπηηθνπνίεζεο (Spatial Visualization) απνηεινχλ ηελ ηξίηε θαηεγνξία 

έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΝΝΑΣ. ηα έξγα ρσξηθήο νπηηθνπνίεζεο νη ιχηεο 

θαινχληαη λα νπηηθνπνηήζνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ πψο ζα έκνηαδε έλα ζρήκα κεηά απφ 

πεξηζηξνθή, κεηαζρεκαηηζκφ ή ζπλδπαζκφ δχν άιισλ ζρεκάησλ.  

Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη έξγα ζεηξηαθνχ ζπιινγηζκνχ (Serial reasoning 

problems). Απηά ηα έξγα πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά απφ ζρήκαηα πνπ ηξνπνπνηνχληαη 

νξηδφληηα θαη θάζεηα. Ο ιχηεο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηε ζεηξά θαη ηε κνξθή ησλ 

ζρεκάησλ θαη λα αληηιεθζεί πψο απηή αιιάδεη ζηηο ππφινηπεο ζηήιεο ή ζεηξέο.   

ια ηα δνθίκηα, αλεμαξηήηνπ επηπέδνπ, πεξηιακβάλνπλ 40 έξγα: 2 έξγα γηα δνθηκή 

θαη εμάζθεζε θαη 38 έξγα πξνο αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ιχηε. Δληνχηνηο, ν 

αξηζκφο ησλ έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε θαηεγνξία έξγσλ εμαξηάηαη απφ ην 

επίπεδν ηνπ δνθηκίνπ. 

 ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ην επίπεδν D (γηα ηνπο 

καζεηέο Γ‘ ηάμεο) θαη ην επίπεδν E (γηα ηνπο καζεηέο Δ‘ θαη η‘ ηάμεο). Σν επίπεδν D 

πεξηιακβάλεη 6 έξγα ζπκπιήξσζεο κνηίβνπ, 10 έξγα αλαινγηθνχ ζπιινγηζκνχ, 8 

πξνβιήκαηα ζεηξηαθνχ ζπιινγηζκνχ θαη 14 έξγα ρσξηθήο νπηηθνπνίεζεο. Αληίζηνηρα, ην 

επίπεδν Δ πεξηιακβάλεη 5 έξγα ζπκπιήξσζεο κνηίβνπ, 6 έξγα αλαινγηθνχ ζπιινγηζκνχ, 8 

πξνβιήκαηα ζεηξηαθνχ ζπιινγηζκνχ θαη 19 έξγα ρσξηθήο νπηηθνπνίεζεο. 

 

Λόγνη επηινγήο ηνπ Naglieri Nonverbal Ability Test 

 

Πξαθηηθά θαη ζεσξεηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ Naglieri Nonverbal Ability Test νδήγεζαλ 

ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ γηα ηε κέηξεζε ηνπ κε ιεθηηθνχ ζπιινγηζκνχ, 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Naglieri Nonverbal 

Ability Test έρεη  θαηαλνεηέο νδεγίεο ρξήζεο θαη κπνξεί εχθνια λα ρνξεγεζεί ζε κεγάιεο 

νκάδεο καζεηψλ. Έηζη, επηηξέπεη ηελ νκαδηθή ρνξήγεζε ζε καζεηέο, απφ εξεπλεηέο αιιά 

θαη απφ εθπαηδεπηηθνχο. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη ην εξγαιείν είλαη ζρεηηθά ζχληνκν 

πεξηνξίδεη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε ρνξήγεζε, ζε ζρέζε κε άιια εξγαιεία. 

Σαπηφρξνλα, ην ΝΝΑΣ είλαη έλα κε-ιεθηηθφ εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε 

αμηνιφγεζε αηφκσλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ θαη γισζζηθφ ππφβαζξν θαη δελ απαηηεί 

ηδηαίηεξεο θηλαηζζεηηθέο απαηηήζεηο. Λφγσ ηνπ φηη ζηα θππξηαθά ζρνιεία ππάξρεη κεγάινο 

αξηζκφο αιιφγισζζσλ, ε ρξήζε ηνπ ΝΝΑΣ δελ ζα απνζαξξχλεη απηνχο ηνπο καζεηέο απφ 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα.  
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 ζνλ αθνξά ζηνπο ζεσξεηηθνχο ιφγνπο, ε επηινγή ηνπ ΝΝΑΣ έγηλε ιφγσ ηεο 

χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ δνθηκίνπ αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ, αιιά θαη 

ιφγσ ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ έξγσλ. Ζ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ βνεζά ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ππνθεηκέλσλ κε έλα ηεζη πνπ είλαη θαηάιιειν γηα ην ειηθηαθφ ηνπο 

επίπεδν θαη φρη ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ καζεηηθφ πιεζπζκφ.  

 

 

Δγθπξόηεηα θαη Αμηνπηζηία ησλ Δξγαιείσλ Μέηξεζεο 

 

Γεδνκέλνπ φηη ηα δχν πην ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά θάζε δηαδηθαζίαο κέηξεζεο είλαη ε 

αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα, έγηλαλ αληίζηνηρνη έιεγρνη ζηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. Ζ εγθπξφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

εξγαιείνπ λα κεηξά απηφ πνπ ζρεδηάζηεθε λα κεηξάεη (Ary, Jacobs, & Razavieh, 2002). Ζ 

αμηνπηζηία αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν έλα εξγαιείν ζα νδεγήζεη ζε ζπλεπή 

απνηειέζκαηα θάζε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (Ary, Jacobs, & Razavieh, 2002). 

Αθνινπζεί πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ εμαζθάιηζεο ηεο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ 

εξγαιείσλ.  

 

Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθόηεηαο  

 

ην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο πεξηιήθζεθαλ αλνηθηνχ ηχπνπ 

πξνβιήκαηα, ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Γηα απηφ 

θξίζεθε ζθφπηκν λα ειεγρζεί ε θαηλνκεληθή εγθπξφηεηα ησλ έξγσλ. Χο εθ ηνχηνπ, 

δεηήζεθε απφ ηξεηο εξεπλεηέο ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο θαη δχν εθπαηδεπηηθνχο 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο λα αμηνινγήζνπλ ηα έξγα σο πξνο: (α) ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο 

γηα ην ζθνπφ πνπ αλαπηχρζεθαλ, (β) ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ απαληήζεσλ πνπ 

κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ θαη (γ) ην είδνο ησλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ πνπ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ θαηά ηελ επίιπζή ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, επηβεβαηψζεθε φηη ην εξγαιείν 

κεηξά φλησο απηφ γηα ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε λα κεηξά: ηελ επρέξεηα, ηελ επειημία θαη 

ηελ πξσηνηππία ζηα καζεκαηηθά. Σα έξγα ζηα νπνία ζπκθψλεζαλ γηα ηελ θαηαιιειφηεηά 

ηνπο ηνπιάρηζηνλ νη ηέζζεξηο αμηνινγεηέο αμηνπνηήζεθαλ σο είραλ ζην εξγαιείν, ελψ ηα 

ππφινηπα έηπραλ ηξνπνπνίεζεο. 

 Παξάιιεια, θαηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο 

Γεκηνπξγηθφηεηαο έγηλε έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο (construct 
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validity). Ο έιεγρνο έγηλε δπλαηφο κέζσ ηεο επηβεβαίσζεο ελφο κνληέινπ πνπ πεξηγξάθεη 

ην εξγαιείν, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 3.1. χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν, ην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηξήζεη ηηο 

ηθαλφηεηεο επρέξεηαο, επειημίαο θαη πξσηνηππίαο, πνπ ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

νξίδνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Ζ πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην πξνηεηλφκελν κνληέιν 

ήηαλ θαιή, επηβεβαηψλνληαο ηελ εγθπξφηεηα ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο 

Γεκηνπξγηθφηεηαο (CFI=.978, ρ
2
= 65.167, df=40, ρ

2
/df=1.629, RMSEA=.08).  

Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπηζηία ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο, 

δηεμήρζεθε έιεγρνο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο (internal consistency). Ο 

ζπληειεζηήο Cronbach alpha γηα ηνλ έιεγρν αμηνπηζηίαο ηνπ εξγαιείνπ ήηαλ α= .783. 

Γεληθά, νπνηαδήπνηε έλδεημε πέξαλ ηνπ .80 ζεσξείηαη ηζρπξφο δείθηεο αμηνπηζηίαο, ελψ 

ελδείμεηο κεγαιχηεξεο ηνπ .70 ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο γηα ηελ χπαξμε νκνηνγέλεηαο 

κεηαμχ ησλ έξγσλ ελφο εξγαιείνπ (Murphy & Davidshofer, 2001). 

 

Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Ιθαλόηεηαο 

 

Σν Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Ηθαλφηεηαο πεξηιακβάλεη έξγα απφ ηα βηβιία αμηνιφγεζεο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ θάζε ηάμεο, πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πξνγξακκάησλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Κχπξνπ. Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ε 

ζπγγξαθή ησλ βηβιίσλ αμηνιφγεζεο έγηλε απφ έκπεηξε επηηξνπή ζηνλ ηνκέα ηεο 

καζεκαηηθήο παηδείαο, απνηεινχκελε απφ επηζεσξεηέο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, 

ζπκβνχινπο ησλ καζεκαηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, έγηλε 

έιεγρνο ηεο θαηλνκεληθήο εγθπξφηεηαο ησλ εξγαιείσλ. Δηδηθφηεξα, δεηήζεθε απφ ηξεηο 

εξεπλεηέο ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο θαη δχν εθπαηδεπηηθνχο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο λα 

αμηνινγήζνπλ ηα έξγα σο πξνο: (α) ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ην ζθνπφ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ θαη (β) ηελ χπαξμε αληηζηνηρίαο αλάκεζα ζηα έξγα ησλ ηξηψλ παξαιιαγψλ 

ηνπ εξγαιείνπ. 

Αθνινχζσο, έγηλε έιεγρνο αμηνπηζηίαο θαζεκηάο απφ ηηο ηξεηο κνξθέο ηνπ 

εξγαιείνπ, δίλνληαο ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: α=.704 γηα ην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο 

Ηθαλφηεηαο γηα ηε Γ‘ ηάμε, α=.684 γηα ην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Ηθαλφηεηαο γηα ηελ Δ‘ 

ηάμε θαη α=.771 γηα ην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Ηθαλφηεηαο γηα ηε η‘ ηάμε. Δθηφο απφ ην 

εξγαιείν γηα ηελ Δ‘ ηάμε ην νπνίν είλαη νξηαθά απνδεθηφ, νη ζπληειεζηέο Cronbach alpha 

γηα ηα εξγαιεία ηεο Γ‘ θαη ηεο η‘ ηάμεο επηβεβαηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ 
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εξγαιείνπ. Οη ρακεινί δείθηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο πηζαλφλ λα νθείινληαη ζην κηθξφ 

αξηζκφ έξγσλ πνπ πεξηιήθζεθαλ ζην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Ηθαλφηεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο θαη ν αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε ηελ αληίζηνηρε 

εξκελεπφκελε δηαζπνξά. 

 

 

Γηάγξακκα 3.1. Δγθπξνπνίεζε Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο. 
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Δξγαιείν Γεκηνπξγηθήο Πξνζσπηθόηεηαο  

 

Οη δειψζεηο πνπ πεξηιήθζεθαλ ζην Δξγαιείν Γεκηνπξγηθήο Πξνζσπηθφηεηαο (α) 

αλαπηχρζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ψζηε λα πξνζδηνξίζνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο ησλ δεκηνπξγηθψλ καζεηψλ ζηα 

καζεκαηηθά, (β) κεηαθξάζηεθαλ απφ αληίζηνηρα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε 

έξεπλεο ζην πεδίν ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ή (γ) κεηαθξάζηεθαλ απφ 

αληίζηνηρα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε έξεπλεο ζην πεδίν ηεο γεληθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη πξνζαξκφζηεθαλ ζην πεδίν ησλ καζεκαηηθψλ.  

Αξρηθά, θξίζεθε ζθφπηκνο ν έιεγρνο ηεο θαηλνκεληθήο εγθπξφηεηαο ησλ 

δειψζεσλ. Γηα απηφ ην ιφγν, δεηήζεθε απφ ηξεηο εξεπλεηέο ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο θαη 

δχν εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα δηαβάζνπλ ηηο δειψζεηο θαη λα ηηο 

αμηνινγήζνπλ σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο λα εξκελεχζνπλ θάζε παξάγνληα θαη σο 

πξνο ηε ζαθήλεηα δηαηχπσζήο ηνπο. Έγηλαλ ηξνπνπνηήζεηο ζηηο δειψζεηο πνπ πξνηάζεθαλ 

απφ ηνπιάρηζηνλ δχν αμηνινγεηέο. 

Λφγσ ηνπ φηη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν έρεη ζρεδηαζηεί κε βάζε ηνπο έμη ππιψλεο 

ηεο Investment Theory, πξαγκαηνπνηήζεθε επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε, κε 

ζηφρν λα εμεηαζηεί ε εγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο ηνπ εξγαιείνπ (construct 

validity). Πην ζπγθεθξηκέλα, ειέγρζεθε ε εγθπξφηεηα ελφο κνληέινπ κε βάζε ην νπνίν νη 

παξάγνληεο «Γηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο», «Γλψζεηο», «Γλσζηηθφ ζηπι», «Πξνζσπηθφηεηα», 

«Κίλεηξα» θαη «Πεξηβάιινλ» ζπλζέηνπλ ηε «Γεκηνπξγηθή πξνζσπηθφηεηα» (Γηάγξακκα 

3.2). Ο έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο γλσξίζκαηνο ηνπ εξγαιείνπ εμεηάζηεθε απφ ηελ πηινηηθή 

ρνξήγεζε θαη επαλαβεβαηψζεθε κεηά ηελ ηειηθή ρνξήγεζε ηνπ εξγαιείνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή έδεημαλ φηη ε 

πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή (CFI=.901, ρ
2
=217.068, df=160, 

ρ
2
/df=1.357, RMSEA=.062), γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηε δνκή ηνπ εξγαιείνπ. Ζ 

επηβεβαίσζε ηνπ κνληέινπ θαη νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί ζπληειεζηέο θφξηηζεο δείρλνπλ 

φηη νη δειψζεηο απνηεινχλ θαηάιιεινπο δείθηεο κέηξεζεο ησλ επί κέξνπο παξαγφλησλ, 

επηβεβαηψλνληαο ηελ εγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο ηνπ εξγαιείνπ. Δπηπξφζζεηα, 

ν δείθηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξγαιείνπ Cronbach alpha ήηαλ αξθεηά πςειφο (α= .836) 

δίλνληαο ηζρπξέο ελδείμεηο γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ.  
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* Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο θαη ν αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε ηελ αληίζηνηρε 
εξκελεπφκελε δηαζπνξά. 

 

Γηάγξακκα 3.2. Δγθπξνπνίεζε Δξγαιείνπ Γεκηνπξγηθήο Πξνζσπηθφηεηαο. 
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Δξγαιείν Γεληθήο Γεκηνπξγηθόηεηαο 

 

Σν Δξγαιείν Γεληθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο πεξηιακβάλεη δχν έξγα απφ ην TTCT. χκθσλα 

κε ην εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ TTCT, ε εγθπξφηεηα ηνπ εξγαιείνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εξγαιείνπ. Ζ δηεμαγσγή καθξνρξφλησλ εξεπλψλ κε ηε ρξήζε 

ηνπ εξγαιείνπ έδεημε φηη ηα απνηειέζκαηα ζην TTCT ζπζρεηίδνληαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κε ηα κειινληηθά επηηεχγκαηα ησλ αηφκσλ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο 

αλαγλσξηζηκφηεηα (Torrance, 2002). Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Torrance (2002) ε 

αμηνπηζηία αμηνινγεηψλ (interrater reliability), πνπ πξνθχπηεη ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ζπληειεζηή Cronbach alpha, θπκαίλεηαη κεηαμχ .78 θαη .88. Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ εξγαιείνπ, ε εθδνρή ηνπ εγρεηξηδίνπ γηα ην εξγαιείν πνπ θπθινθφξεζε ην 1990, 

αλαθέξεη φηη ε αμηνπηζηία αμηνινγεηψλ είλαη ίζε κε .90, ελψ ε εθδνρή ηνπ 1998 αλαθέξεη 

φηη θπκαίλεηαη κεηαμχ .89 θαη .94. χκθσλα κε ηνλ Treffinger (1985), ην TTCT ζα πξέπεη 

λα ζεσξείηαη φηη έρεη επαξθή αμηνπηζηία γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, 

δεδνκέλνπ ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο ηεο κέηξεζεο ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο. Παξφκνηα 

ζθέςε κνηξάδεηαη θαη ν Cropley (2000), ν νπνίνο αλαθέξεη φηη ην TTCT έρεη πςειή 

πξνβιεπηηθή εγθπξφηεηα ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Παξφιν πνπ θαη ηα δχν έξγα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην εξγαιείν κέηξεζεο ηεο 

γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο πξνέξρνληαη απφ ην TTCT, εληνχηνηο εμεηάζηεθε ε 

θαηλνκεληθή εγθπξφηεηα ησλ έξγσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δεηήζεθε απφ ηξεηο εξεπλεηέο ηεο 

καζεκαηηθήο παηδείαο θαη απφ δχν εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα 

αμηνινγήζνπλ ηα έξγα σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, σο 

πξνο ηελ νξζφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ηεο κεηάθξαζεο απφ ην πξσηφηππν εξγαιείν θαη σο 

πξνο ηε ζαθήλεηα δηαηχπσζεο. ηα έξγα πνπ πξνηάζεθαλ ηξνπνπνηήζεηο απφ ηνπιάρηζηνλ 

δχν αμηνινγεηέο, έγηλαλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο, ψζηε λα απνδίδνπλ ην λφεκα ησλ 

πξσηφηππσλ έξγσλ. Ο έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο Cronbach alpha έδσζε ηελ ηηκή α=.731, ε 

νπνία ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 

Δξγαιείν Naglieri Nonverbal Ability Test (Level D θαη Level E) 

 

Σν Δξγαιείν Naglieri Nonverbal Ability Test είλαη έλα επξέσο απνδεθηφ ηεζη κέηξεζεο 

ηεο λνεκνζχλεο θαη ηνπ κε ιεθηηθνχ ζπιινγηζκνχ. Ζ εγθπξφηεηα ηνπ εξγαιείνπ 

επηβεβαηψζεθε απφ ηνπο Naglieri θαη Ford (2003) νη νπνίνη έιεγμαλ ην εξγαιείν ζε 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο καζεηψλ. ζνλ αθνξά ηελ αμηνπηζηία ηνπ ΝΝΑΣ, ην εγρεηξίδην 
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ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ αλαθέξεη φηη ν ζπληειεζηήο Cronbach α θπκαίλεηαη απφ .82 κέρξη 

.87, αλάινγα κε ην επίπεδν-ηάμε ησλ καζεηψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία ην εξγαιείν έρεη 

εζσηεξηθή αμηνπηζηία α=.831. 

 

 

Ζ Παξνχζα Δξγαζία θαη ηα Πξνηεηλφκελα Μνληέια 

 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο κνληέινπ πνπ λα πεξηγξάθεη ηε 

δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα καζεηψλ Γ‘, Δ‘ θαη η‘ ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηα 

καζεκαηηθά. Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο νξίδεη ηέζζεξηο κεηαβιεηέο πνπ ζπλζέηνπλ ηε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα: ην 

απνηέιεζκα, ην άηνκν, ηε δηαδηθαζία θαη ην πεξηβάιινλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ην κνληέιν 

πνπ πξνηάζεθε απφ ην Rhodes (1961) αλαθέξεηαη ζηε γεληθή δεκηνπξγηθφηεηα, ζην 

ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ πηνζεηεί ε παξνχζα εξγαζία νη ηέζζεξηο παξάγνληεο είλαη 

επηθεληξσκέλνη ζην γλσζηηθφ πεδίν ησλ καζεκαηηθψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε παξνχζα εξγαζία 

ζα ζηνρεχζεη ζηελ αλάπηπμε ζεσξεηηθψλ κνληέισλ γηα λα εμεγήζεη θάζε κηα απφ ηηο 

ηέζζεξηο κεηαβιεηέο, θαζψο επίζεο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. 

ηα Γηαγξάκκαηα 3.3, 3.4 θαη 3.5 παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηξηψλ ελαιιαθηηθψλ 

κνληέισλ πνπ νξίδνπλ ην «Γεκηνπξγηθφ Απνηέιεζκα». Με βάζε ην πξψην κνληέιν, ην 

δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα απνηειεί δεχηεξεο ηάμεο παξάγνληα πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηα ηέζζεξα έξγα ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο 

Γεκηνπξγηθφηεηαο. Οη ηέζζεξηο πξψηεο ηάμεο παξάγνληεο ζρεκαηίδνληαη απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ηθαλφηεηεο επρέξεηαο, επειημίαο θαη πξσηνηππίαο ζε θαζέλα απφ ηα έξγα. 

Σν δεχηεξν κνληέιν νξίδεη ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα σο παξάγνληα 

δεχηεξεο ηάμεο, ν νπνίνο ζρεκαηίδεηαη απφ ηξεηο παξάγνληεο πξψηεο ηάμεο: Δπρέξεηα, 

Δπειημία θαη Πξσηνηππία. Οη παξάγνληεο πξψηεο ηάμεο ζρεκαηίδνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε 

επίδνζε ησλ καζεηψλ ζε θάζε έξγν, φπσο παξνπζηάδεη ην Γηάγξακκα 3.4.  

Σν Γηάγξακκα 3.5 παξνπζηάδεη ην ηξίην απφ ηα ελαιιαθηηθά κνληέια γηα ην 

δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα. Ζ δνκή ηνπ κνληέινπ απηνχ ζε ζρέζε κε ην κνληέιν 2 δελ 

δηαθέξεη σο πξνο ηε δνκή. Ζ δηαθνξά πνπ ππάξρεη, έγθεηηαη ζηηο ζπζρεηίζεηο πνπ 

ζεσξνχληαη φηη ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ ίδηνπ έξγνπ.   
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Γηάγξακκα 3.3. Πξνηεηλφκελν Μνληέιν 1 γηα ηε Γνκή ηνπ Απνηειέζκαηνο. 
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Γηάγξακκα 3.4. Πξνηεηλφκελν Μνληέιν 2 γηα ηε Γνκή ηνπ Απνηειέζκαηνο. 
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Γηάγξακκα 3.5. Πξνηεηλφκελν Μνληέιν 3 γηα ηε Γνκή ηνπ Απνηειέζκαηνο. 

 

ζνλ αθνξά ζην πξνηεηλφκελν κνληέιν γηα ην «Άηνκν», ζρεκαηίδεηαη απφ πέληε 

παξάγνληεο: ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο, λνεκνζχλε, γεληθή δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα, 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ζηα καζεκαηηθά θαη ειηθία, φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 3.6. 

Σαπηφρξνλα, ην κνληέιν απηφ παξνπζηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ Αηφκνπ θαη ηνπ 

Απνηειέζκαηνο, ππνζέηνληαο φηη ε πξψηε έλλνηα κπνξεί λα εξκελεχζεη ηε δεχηεξε.  
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Γηάγξακκα 3.6. Πξνηεηλφκελν Μνληέιν γηα ην Άηνκν. 

 

Σν πξνηεηλφκελν κνληέιν γηα ηε «Γηαδηθαζία» παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 3.7. 

χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ε «Γηαδηθαζία» ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο ππν-

δηαδηθαζίεο «Γηεξεχλεζε», «πζρέηηζε», «Καηαζθεπή», «Δπηθνηλσλία» θαη 

«Αμηνιφγεζε». Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζα επηβεβαησζεί πνηνηηθά θαη φρη πνζνηηθά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 3.7. Πξνηεηλφκελν Μνληέιν γηα ηε Γεκηνπξγηθή Γηαδηθαζία. 
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ζνλ αθνξά ζην «Πεξηβάιινλ», ζα κειεηεζεί ε επίδξαζε ηνπ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζηε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ. Λφγσ ηνπ φηη ν αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θάζε είλαη κηθξφο, δελ ζα γίλεη επηβεβαίσζε 

νπνηνπδήπνηε ζεσξεηηθνχ κνληέινπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη παξάγνληεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα πην πάλσ κνληέια δελ 

αλαθέξνληαη ζηε γεληθή δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα, αιιά εζηηάδνληαη ζηε δεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα ζηα καζεκαηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ν παξάγνληαο «Άηνκν» δελ αλαθέξεηαη 

γεληθά ζηε δεκηνπξγηθή πξνζσπηθφηεηα, αιιά ζηε δεκηνπξγηθή πξνζσπηθφηεηα ζηα 

καζεκαηηθά. Αληίζηνηρα, νη παξάγνληεο πξψηεο ηάμεο πνπ ζπληζηνχλ ηνλ παξάγνληα 

δεχηεξεο ηάμεο «Γηαδηθαζία» δελ αλαθέξνληαη ζηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ην άηνκν 

γηα λα θαηαιήμεη ζε δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα, αιιά αλαθέξεηαη ζηε καζεκαηηθή 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ην άηνκν θαζψο αζρνιείηαη κε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζηα 

καζεκαηηθά. κνηα, ην «Απνηέιεζκα» ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην ζεσξεηηθφ κνληέιν είλαη 

απνδεθηφ θαη αμηνινγείηαη κε βάζε καζεκαηηθά θξηηήξηα. Σέινο, ν παξάγνληαο 

«Πεξηβάιινλ» πεξηθιείεη ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ εληζρχνπλ ηε κάζεζε ζηα 

καζεκαηηθά κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν. 

 Σέινο, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα κειεηεζεί θαηά πφζν ε δεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα ζηα καζεκαηηθά απνηειεί κηα γεληθή ή εηδηθή ηθαλφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, ζα γίλεη 

ζχγθξηζε κεηαμχ ηξηψλ ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ. Σν πξψην κνληέιν παξνπζηάδεη ηε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ Απνηειέζκαηνο ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο γεληθήο 

δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο (δείηε Γηάγξακκα 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 3.8. Πξνηεηλφκελν Μνληέιν γηα ηε πζρέηηζε κεηαμχ Μαζεκαηηθήο 

Γεκηνπξγηθήο Ηθαλφηεηαο θαη Γεληθήο Γεκηνπξγηθήο Ηθαλφηεηαο. 
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Σα άιια δχν κνληέια δηεξεπλνχλ αλ ην έλα είδνο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα εξκελείαο ζην άιιν. Δλδεηθηηθά ην Γηάγξακκα 3.9 παξνπζηάδεη έλα κνληέιν 

ζην νπνίν ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα κπνξεί λα εξκελεχζεη ηε γεληθή 

δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα, ελψ ην Γηάγξακκα 3.10 παξνπζηάδεη ηελ αληίζεηε ζρέζε, αλ 

δειαδή ε γεληθή δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα κπνξεί λα εξκελεχζεη ηε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 3.9. Πξνηεηλφκελν Μνληέιν γηα ηε Γπλαηφηεηα Δξκελείαο ηεο Γεληθήο 

Γεκηνπξγηθήο Ηθαλφηεηαο απφ ηε Μαζεκαηηθή Γεκηνπξγηθή Ηθαλφηεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 3.10. Πξνηεηλφκελν κνληέιν γηα ηε Γπλαηφηεηα Δξκελείαο ηεο Μαζεκαηηθήο 

Γεκηνπξγηθήο Ηθαλφηεηαο απφ ηε Γεληθή Γεκηνπξγηθή Ηθαλφηεηα. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ηξία κνληέια είλαη ηζνβαξή ζα γίλεη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

κνληέισλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα Γηαγξάκκαηα 3.11 θαη 3.12. Σν κνληέιν ζην 

Γηάγξακκα 3.11 νξίδεη ηε Γεκηνπξγηθφηεηα σο έλα δεχηεξεο ηάμεο παξάγνληα πνπ 

ζρεκαηίδεηαη απφ δχν πξψηεο ηάμεο παξάγνληεο. Οη παξάγνληεο απηνί απνηεινχλ εηδηθέο 

κνξθέο ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, φπσο κεηξήζεθαλ κε ηα 

δχν εξγαιεία δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο. 
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Γηάγξακκα 3.11. Πξνηεηλφκελν Μνληέιν γηα ηε Γεκηνπξγηθφηεηα σο Δηδηθή Ηθαλφηεηα. 

 

Σν κνληέιν πνπ νξίδεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα σο γεληθή ηθαλφηεηα παξνπζηάδεηαη ζην 

Γηάγξακκα 3.12. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα νξίδεηαη σο κηα αλψηεξε δνκή ε νπνία απνηειείηαη 

απφ ηηο ηθαλφηεηεο επρέξεηαο, επειημίαο θαη πξσηνηππίαο. Οη ηθαλφηεηεο επρέξεηαο, 

επειημίαο θαη πξσηνηππίαο απνηεινχλ άδεινπο παξάγνληεο πξψηεο ηάμεο πνπ 

ζρεκαηίδνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηα έξγα ηνπ Δξγαιείνπ 

Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο θαη ζηα έξγα ηνπ Δξγαιείνπ Γεληθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο. 
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Γηάγξακκα 3.12. Πξνηεηλφκελν κνληέιν γηα ηε Γεκηνπξγηθφηεηα σο Γεληθή Ηθαλφηεηα. 

 

 

Γηαδηθαζία  

 

 

Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε επηά θάζεηο. Ζ πξψηε θάζε 

πεξηειάκβαλε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ε νπνία θαηεχζπλε ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

ζεσξεηηθνχ κνληέινπ πνπ πεξηγξάθεη ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε 

ησλ αληίζηνηρσλ εξγαιείσλ κέηξεζεο. Καηά ηε δεχηεξε θάζε έγηλε ε πξνπηινηηθή θαη ε 

πηινηηθή ρνξήγεζε ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο, ελψ θαηά ηελ ηξίηε θάζε ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο δχν απηέο ρνξεγήζεηο δηακφξθσζαλ ηελ ηειηθή κνξθή ησλ 

εξγαιείσλ. Ζ ρνξήγεζε ησλ εξγαιείσλ ζηα ππνθείκελα, γηα ηε ζπιινγή ησλ πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ, έγηλε θαηά ηελ ηέηαξηε θάζε ηεο έξεπλαο. ηφρνο ηεο πέκπηεο θάζεο ήηαλ ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε δηεμαγσγή ησλ εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ ζε νκάδα καζεηψλ. Ζ 

έθηε θάζε πεξηειάκβαλε ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ παξεκβαηηθνχ 
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πξνγξάκκαηνο, γηα ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ. Σέινο, ζηελ 

έβδνκε θάζε έγηλε ε πνζνηηθή θαη ε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ.  

 Δηδηθφηεξα, ε πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε ηηο πην θάησ 

δξαζηεξηφηεηεο: 

- Έξεπλα θαη κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, κέζα απφ ζεσξεηηθέο πεγέο ή 

εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηε γεληθή θαη ηε 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα.  

- Γηακφξθσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ πνπ πεξηγξάθεη ηε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα. 

- Αλάπηπμε ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ ζα 

νδεγνχλ ζηελ επηβεβαίσζε ή ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ. Γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαιείσλ, πέξα απφ ηε κειέηε πξνεγνχκελσλ εξεπλεηηθψλ 

πξνζπαζεηψλ, έγηλε αλαζθφπεζε πθηζηάκελσλ εξγαιείσλ γηα ηε λνεκνζχλε, 

ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε γεληθή δεκηνπξγηθφηεηα, απφ ηνλ ηνκέα ηεο 

ςπρνινγίαο. Αθνινχζσο, έγηλε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εξγαιείνπ αλάκεζα 

απφ άιια αληίζηνηρα εξγαιεία (π.ρ. λνεκνζχλε) ή  επηινγή έξγσλ απφ 

πθηζηάκελα εξγαιεία (π.ρ. γεληθή δεκηνπξγηθφηεηα). Σαπηφρξνλα, 

αλαπηχρζεθαλ εξγαιεία (π.ρ. καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, πξνζσπηθφηεηα) 

πνπ εμππεξεηνχζαλ ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο. 

Ζ δεχηεξε θάζε ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε ηηο πην θάησ δξαζηεξηφηεηεο: 

- Πξνπηινηηθή ρνξήγεζε ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ζε έλα ηκήκα Γ‘, Δ‘ θαη η‘ 

ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, γηα λα εμεηαζηεί θαηά πφζν: (α) ηα έξγα θαη νη 

νδεγίεο ησλ εξγαιείσλ ήηαλ θαηαλνεηά ζηνπο καζεηέο, (β) ηα έξγα 

δεκηνπξγνχζαλ ζπγθεθξηκέλεο ελλνηνινγηθέο δπζθνιίεο ζηνπο καζεηέο θαηά 

ηελ επίιπζή ηνπο θαη (γ) ν εθηηκψκελνο ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εξγαιείσλ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφο. Με βάζε απηά ηα απνηειέζκαηα, έγηλαλ νη 

απαξαίηεηεο ιεθηηθέο δηνξζψζεηο ζηα έξγα ζηα νπνία νη καζεηέο 

αληηκεηψπηζαλ δπζθνιία ή αθαηξέζεθαλ ηα έξγα πνπ ήηαλ ρξνλνβφξα ή 

δπζλφεηα. 

- Πηινηηθή ρνξήγεζε ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ζε 164 καζεηέο Γ‘, Δ‘ θαη η‘ 

ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ζ πηινηηθή ρνξήγεζε ζηφρεπε ζηνλ έιεγρν ηεο 

εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο 

θαη ζηελ εμέηαζε ηνπ δείθηε δηάθξηζεο θαη δπζθνιίαο ησλ έξγσλ. 
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Ζ ηξίηε θάζε ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε ηηο πην θάησ δξαζηεξηφηεηεο: 

- Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πηινηηθήο θαη ηεο πξνπηινηηθήο θάζεο. 

- Αιιαγέο ζηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

(α) ην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο αληηθαηαζηάζεθε ην 

ηέηαξην έξγν, ην νπνίν αθνξνχζε δηαηχπσζε πξνβιήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ην έξγν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πξνπηινηηθή θάζε αμηνπνηνχζε δεδνκέλα 

απφ κηα γξαθηθή παξάζηαζε. Δληνχηνηο, δηαθάλεθε φηη νη καζεηέο 

δπζθνιεχνληαλ ζηελ εξκελεία ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο, γηα λα αμηνπνηήζνπλ 

πιεξνθνξίεο θαη λα δηαηππψζνπλ ηα δηθά ηνπο πξνβιήκαηα. Έηζη, ε γξαθηθή 

παξάζηαζε αληηθαηαζηάζεθε απφ πίλαθα ηηκψλ. Ζ πηινηηθή θάζε έδεημε φηη νη 

καζεηέο ήηαλ πην εμνηθεησκέλνη κε ηελ εξκελεία ηνπ πίλαθα ηηκψλ, γεγνλφο 

πνπ ηνπο επέηξεςε λα δηαηππψζνπλ πξνβιήκαηα. Δπίζεο, ζην έξγν 1, πνπ 

αλαθεξφηαλ ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ αξηζκψλ πξνζηέζεθαλ αξηζκνί, ψζηε λα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα εκπινθήο πεξηζζφηεξσλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ. Σαπηφρξνλα, 

έγηλαλ ιεθηηθέο δηνξζψζεηο ζηα ππφινηπα έξγα, ψζηε λα είλαη πην θαηαλνεηά 

ζηνπο καζεηέο. 

(β) ην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Ηθαλφηεηαο αθαηξέζεθαλ θάπνηα 

ππνεξσηήκαηα ησλ έξγσλ, ψζηε λα κεησζεί ν ρξφλνο ρνξήγεζεο ηνπ 

εξγαιείνπ. Δηδηθφηεξα, αθαηξέζεθαλ δχν πξάμεηο απφ ην έξγν 1 

(πνιιαπιαζηαζκφο θαη δηαίξεζε θιαζκάησλ) θαη έλα ππνεξψηεκα απφ ην έξγν 

2 (κνηίβα). Με απηέο ηηο πξνζαξκνγέο ην εξγαιείν κπνξνχζε λα ζπκπιεξσζεί 

ζε 20 ιεπηά, πνπ ήηαλ θαη ην δεηνχκελν. Δπηπξφζζεηα, αληηθαηαζηάζεθαλ έξγα 

ησλ νπνίσλ ην πνζνζηφ επηηπρίαο ήηαλ πνιχ ςειφ, κε πην δχζθνια αιιά 

φκνηνπ ηχπνπ έξγα. 

(γ) ην Δξγαιείν Γεκηνπξγηθήο Πξνζσπηθφηεηαο έγηλαλ ιεθηηθέο δηνξζψζεηο 

ζηε δηαηχπσζε ησλ δειψζεσλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνπηινηηθήο θάζεο. 

Μεηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή θαη ηνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο γλσξίζκαηνο ηνπ 

εξγαιείνπ, αθνινχζεζαλ πην νπζηαζηηθέο αιιαγέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αθαηξέζεθαλ δειψζεηο νη νπνίεο δελ θφξηηδαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηνλ 

παξάγνληα γηα ηνλ νπνίν δηαηππψζεθαλ. Σαπηφρξνλα, δειψζεηο νη νπνίεο 

θαηλφηαλ φηη θφξηηδαλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα παξάγνληα, 

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ άιιεο δειψζεηο, ζηηο νπνίεο θαηλφηαλ μεθάζαξα ε 

ζχλδεζή ηνπο κε ηνλ ππφ δηεξεχλεζε παξάγνληα. 
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(δ) ην Δξγαιείν Γεληθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο κεηψζεθε ν αξρηθφο αξηζκφο ησλ 

έξγσλ. Δλψ ε εθδνρή ηνπ εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πξνπηινηηθή 

θάζε πεξηειάκβαλε ηέζζεξα έξγα (δχν ιεθηηθά θαη δχν εηθνληθά), ε ηειηθή 

εθδνρή ηνπ εξγαιείνπ πεξηιακβάλεη κφλν δχν έξγα (έλα ιεθηηθφ θαη έλα 

εηθνληθφ). Απφ ηελ πξνπηινηηθή θάζε δηαθάλεθε φηη ε ζπκπιήξσζε ησλ έξγσλ 

ήηαλ ρξνλνβφξα θαη σο εθ ηνχηνπ ν αξηζκφο ησλ έξγσλ πεξηφξηδε ην ρξφλν πνπ 

νη καζεηέο είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο γηα λα ζθεθηνχλ πξσηφηππεο ηδέεο.  

(ε) Γελ έγηλε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην Δξγαιείν Naglieri Nonverbal Ability 

Test, ιφγσ ηνπ φηη είλαη έλα ζηαζκηζκέλν εξγαιείν εγλσζκέλνπ θχξνπο. 

Ζ ηέηαξηε θάζε ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε ηηο πην θάησ δξαζηεξηφηεηεο: 

- Υνξήγεζε ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ζε 476 καζεηέο Γ‘, Δ‘ θαη η‘ ηάμεο 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ζ ρνξήγεζε ησλ εξγαιείσλ δηελεξγήζεθε απφ ηελ 

εξεπλήηξηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηνπ θάζε ηκήκαηνο. Σελ 

πξψηε πεξίνδν ηεο ρνξήγεζεο επεμεγήζεθαλ νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο θαη νη 

απαηηήζεηο ησλ εξγαιείσλ. Έπεηηα, νη καζεηέο εξγάζηεθαλ ζην Δξγαιείν 

Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο (35 ιεπηά). Καηά ηε δεχηεξε πεξίνδν, 

ρνξεγήζεθε ζηνπο καζεηέο ην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Ηθαλφηεηαο γηα 20 ιεπηά 

θαη έπεηηα ην Δξγαιείν Γεληθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο γηα 15 ιεπηά. Σελ ηξίηε 

πεξίνδν νη καζεηέο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξγαιείν ΝΝΑΣ (30 

ιεπηά) θαη ην Δξγαιείν Γεκηνπξγηθήο Πξνζσπηθφηεηαο (10 ιεπηά). 

Ζ πέκπηε θάζε ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε ηηο πην θάησ δξαζηεξηφηεηεο: 

- ρεδηαζκφο εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. θνπφο ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ λα 

δηαθαλεί ε γλσζηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχλ νη καζεηέο, θαζψο ιχλνπλ 

αλνηθηά έξγα θαζψο θαη ε αλάπηπμε ηνπ ζπιινγηζκνχ ηνπο. 

- Δπηινγή ησλ ππνθεηκέλσλ γηα πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο επηιέγεθαλ νη καζεηέο πνπ ζα 

ιάκβαλαλ κέξνο ζηηο ζπλεληεχμεηο, κε βάζε ηελ επίδνζή ηνπο ζην εξγαιείν 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 182 καζεηέο ζπκκεηείραλ 

ζηηο ζπλεληεχμεηο, νη νπνίνη θαηαλέκνληαη σο αθνινχζσο: 36 καζεηέο (19.78%) 

είραλ επηδείμεη πςειφ βαζκφ καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, 74 καζεηέο 

(40.66%) είραλ επηδείμεη θαιφ βαζκφ καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, 51 

καζεηέο (28.02%) είραλ επηδείμεη κέηξην βαζκφ καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο 

θαη 21 καζεηέο (11.54%) είραλ επηδείμεη ρακειφ βαζκφ καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Απφ απηνχο ηνπο καζεηέο, νη 53 καζεηέο (29.12%) 
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θνηηνχζαλ ζηε Γ‘ ηάμε, νη 81 καζεηέο (44.51%) θνηηνχζαλ ζηελ Δ‘ ηάμε θαη νη 

48 καζεηέο (26.37%) θνηηνχζαλ ζηε η‘ ηάμε. 

- Γηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ. Οη ζπλεληεχμεηο ήηαλ αηνκηθέο θαη δηεμήρζεθαλ απφ 

ηελ εξεπλήηξηα. ηφρνο ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

πνπ αθνινπζνχλ νη καζεηέο δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο 

ζηα καζεκαηηθά, θαζψο επηιχνπλ πξνβιήκαηα αλνηρηνχ ηχπνπ. Μέζα απφ ηηο 

εξσηήζεηο αλακελφηαλ φηη ζα δηαθαλεί ν ηξφπνο ζθέςεο ησλ καζεηψλ θαζψο 

επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη νη ελέξγεηεο πνπ εθηεινχλ 

κέρξη ηελ εκθάληζε ηεο «δεκηνπξγηθήο» ιχζεο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ πηνζεηήζεθε ε κέζνδνο ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. 

Αθνινπζεί ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηεμαγσγήο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. 

Ζ έθηε θάζε ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε ηηο πην θάησ δξαζηεξηφηεηεο: 

- ρεδηαζκφο καζεκάησλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά. 

- Υνξήγεζε ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο ζηνπο καζεηέο ηεο 

Πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ. ηφρνο ηεο αξρηθήο ρνξήγεζεο 

ήηαλ λα αμηνινγεζεί ε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ησλ καζεκάησλ, ψζηε λα κειεηεζεί ε δηαθνξνπνίεζή ηεο κε ην πέξαο 

ησλ καζεκάησλ. 

- Γηεμαγσγή 12 δίσξσλ καζεκάησλ ζηελ Πεηξακαηηθή νκάδα. Σα καζήκαηα 

δηεμάγνληαλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα ζην εξγαζηήξην ησλ Μαζεκαηηθψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, ζε απνγεπκαηηλέο ψξεο. ηα καζήκαηα έιαβαλ κέξνο 

24 καζεηέο. 

- Υνξήγεζε ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο ζηνπο καζεηέο ηεο 

Πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ. ηφρνο ηεο δεχηεξεο 

ρνξήγεζεο ήηαλ λα ειεγρζεί ε θαηαιιειφηεηα θαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ 

παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο νκάδαο ζηα καζεκαηηθά θαη λα ζπγθξηζεί κε ηελ 

αληίζηνηρε επίδνζε ησλ καζεηψλ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ. 

- Υνξήγεζε ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο έλα κήλα κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζεηξάο ησλ καζεκάησλ ζηνπο καζεηέο ηεο Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο. Ζ ηξίηε ρνξήγεζε ηνπ εξγαιείνπ απνζθνπνχζε ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε.  
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- Υνξήγεζε Δξγαιείνπ Αληηιήςεσλ γηα ηε Γεκηνπξγηθφηεηα θαη ηα Μαζεκαηηθά 

ζηελ Πεηξακαηηθή νκάδα, πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Σέινο, ε έβδνκε θάζε ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε ηηο πην θάησ δξαζηεξηφηεηεο: 

- Γηφξζσζε ησλ εξγαιείσλ θαη θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ. Γηα ην Δξγαιείν 

Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο αλαπηχρζεθε θαηάιιειε θιείδα δηφξζσζεο 

(δείηε Παξάξηεκα 5) κε ηηο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ.  

- Καηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS θαη δηεμαγσγή  

πνζνηηθψλ αλαιχζεσλ κε ηα ζηαηηζηηθά παθέηα SPSS θαη MPLUS. 

- Απνκαγλεηνθψλεζε ζπλεληεχμεσλ θαη δηεμαγσγή πνηνηηθψλ αλαιχζεσλ. 

- Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

 

 

ρεδηαζκφο πλεληεχμεσλ  

 

 

Ζ δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ ζηφρεπε λα δηεξεπλήζεη ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη απφ 

ηνπο καζεηέο θαζψο ιχλνπλ καζεκαηηθά έξγα, γηα λα θαηαιήμνπλ ζε δεκηνπξγηθέο 

απαληήζεηο. Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζπλεληεχμεσλ ζηεξίρζεθε ζην ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ 

πξνηάζεθε απφ ηε Sheffield (2009) θαη παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 2.5. Σα πέληε 

ζηάδηα ηνπ κνληέινπ είλαη ε δηεξεχλεζε, ε ζπζρέηηζε, ε θαηαζθεπή, ε επηθνηλσλία θαη ε 

αμηνιφγεζε. Σν κνληέιν δελ είλαη γξακκηθφ θαη δελ ππάξρεη έλα ζηαζεξφ ζεκείν έλαξμεο 

ηεο δηαδηθαζίαο. Γηα απηφ ην ζθνπφ, ζηηο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο πεξηιήθζεθαλ 

εξσηήκαηα πνπ εμέηαδαλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθάξκνδαλ νη καζεηέο θαηά: (α) ηε 

δηεξεχλεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο, (β) ηε ζπζρέηηζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη 

πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ, (γ) ηελ εκθάληζε/ θαηαζθεπή ηδεψλ/ ιχζεσλ, (δ) ηελ παξνπζίαζε 

θαη επηθνηλσλία ηεο ιχζεο θαη (ε) ηελ αμηνιφγεζε ηεο νξζφηεηαο θαη ηεο 

εθαξκνζηκφηεηαο ησλ ηδεψλ.  

 Ζ επηινγή ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο ζπλεληεχμεηο έγηλε κε βάζε ην 

βαζκφ δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ζηα καζεκαηηθά, πνπ επέδεημαλ ζην αληίζηνηρν εξγαιείν. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, 182 καζεηέο ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεληεχμεηο, νη νπνίνη θαηαλέκνληαη σο 

αθνινχζσο ζε ζρέζε κε ηε καζεκαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα: 36 καζεηέο είραλ επηδείμεη πςειφ 

βαζκφ καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, 74 καζεηέο είραλ επηδείμεη θαιφ βαζκφ 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, 51 καζεηέο είραλ επηδείμεη κέηξην βαζκφ καζεκαηηθήο 
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δεκηνπξγηθφηεηαο θαη 21 καζεηέο είραλ επηδείμεη ρακειφ βαζκφ καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Απφ απηνχο ηνπο καζεηέο, νη 53 καζεηέο θνηηνχζαλ ζηε Γ‘ ηάμε, νη 81 

καζεηέο θνηηνχζαλ ζηελ Δ‘ ηάμε θαη νη 48 καζεηέο θνηηνχζαλ ζηε η‘ ηάμε. Οη 

ζπλεληεχμεηο έγηλαλ αηνκηθά ζε ρψξν φπνπ ηίπνηα δελ κπνξνχζε λα απνζπάζεη ηελ 

πξνζνρή ησλ καζεηψλ θαη δηήξθεζαλ 20-30 ιεπηά. Αξρηθά, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα 

κειεηήζνπλ έλα αλνηθηνχ ηχπνπ καζεκαηηθφ έξγν (Γηάγξακκα 3.13) θαη λα δψζνπλ φζεο 

πην πνιιέο, δηαθνξεηηθέο θαη πξσηφηππεο απαληήζεηο κπνξνχζαλ. Οη καζεηέο είραλ φζν 

ρξφλν ρξεηάδνληαλ, γηα λα ζθεθηνχλ ην καζεκαηηθφ έξγν θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ην 

ιχζνπλ. Καζψο νη καζεηέο έιπλαλ ην έξγν, θαινχληαλ λα εμεγήζνπλ ηε ζθέςε ηνπο θαη 

ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο ηνπο. χκθσλα κε ηνπο Madjar θαη Shalley (2008), δηαθφπηνληαο 

ην ιχηε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα δεκηνπξγείηαη ην αίζζεκα ηεο «έθηαθηεο αλάγθεο» 

ή ηεο «πίεζεο ρξφλνπ» πνπ ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ελεξγνπνίεζεο (Gardner & Cummings, 

1988) ελεξγεί σο έλαπζκα γηα ηελ παξαγσγή δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ. Αληηζέησο, αλ αθήζεηο 

ην άηνκν λα εξγαζηεί γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ππάξρεη πηζαλφηεηα λα 

επηβξαδχλεη ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ (Madjar & Shalley, 2008).  

 

     Μηα αξηζκνκεραλή έρεη ηελ ηδηφηεηα λα κεηαηξέπεη έλα αξηζκφ ζε θάπνην άιιν αξηζκφ, 

αθνινπζψληαο πάληα ηελ ίδηα δηαδηθαζία/πξάμεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε κεραλή 

κεηέηξεςε ηνλ αξηζκφ 2, ζηνλ αξηζκφ 8. 

  

 

 

 

     Δζχ κπνξείο λα βάιεηο ζηελ αξηζκνκεραλή θαη άιινπο αξηζκνχο, θάλνληαο πάληα ηελ 

ίδηα δηαδηθαζία/πξάμεηο, φπσο ζην πην πάλσ παξάδεηγκα. 

 

     Να ζπκπιεξψζεηο ηνλ πίλαθα.  

     (α) ηελ πξψηε ζηήιε λα γξάςεηο θάπνην αξηζκφ θαη ζηε δεχηεξε ζηήιε λα γξάςεηο ην 

απνηέιεζκα.  

     (β) Δλδηάκεζα λα γξάςεηο ηε δηαδηθαζία/πξάμε πνπ γίλεηαη (κπνξείο λα 

ρξεζηκνπνηήζεηο πεξηζζφηεξα απφ έλα ζχκβνια/ πξάμεηο ή αξηζκνχο). 

 

     ΠΡΟΟΥΖ: Ο αξηζκφο 2 κπνξεί λα θαηαιήμεη ζηνλ αξηζκφ 8 κε πνιινχο ηξφπνπο. 

 

 

Γηάγξακκα 3.13. Τν Έξγν πνπ Υξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πλέληεπμεο. 

2                                                          8 ; 
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Ζ ζπλέληεπμε είρε σο βαζηθφ άμνλα ηηο εξσηήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα 6. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο έγηλαλ επηπξφζζεηεο εξσηήζεηο, αλάινγα κε ηηο 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα γίλεη πην θαηαλνεηφο ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο αξρηθά θιήζεθαλ λα δηαβάζνπλ ην πξφβιεκα θαη έπεηηα λα 

εμεγήζνπλ κε δηθά ηνπο ιφγηα ηη είραλ θαηαιάβεη, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη νη καζεηέο 

είραλ αληηιεθζεί ηα δεδνκέλα θαη ηα δεηνχκελα ηνπ πξνβιήκαηνο. Αθνινχζσο, δεηήζεθε 

απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ θαηά πφζν έρνπλ θάπνην αξρηθφ πιάλν ζην κπαιφ ηνπο 

πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζε πνιιέο θαη πξσηφηππεο απαληήζεηο, αιιά θαη αλ εληνπίδνπλ 

καζεκαηηθέο ηδέεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα γηλφηαλ αληηιεπηφ 

θαηά πφζν ε ιχζε ήηαλ πξνθαλήο ζηνπο καζεηέο. Πξνηνχ μεθηλήζνπλ λα εξγάδνληαη, νη 

καζεηέο θιήζεθαλ λα «ζθέθηνληαη δπλαηά» θαη λα εμεγνχλ ζε θάζε θάζε ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο ηνπο. Ζ αλαθνξά ζε καζεκαηηθέο ηδέεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν, ν εληνπηζκφο 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν αξηζκψλ, ν ζπιινγηζκφο γηα ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ πξάμεσλ ή 

δηαθνξεηηθψλ εηδψλ αξηζκνχ απνηεινχλ ελδείμεηο δηεξεχλεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπλέληεπμεο. Κάζε θνξά πνπ νη καζεηέο πξνηείλνπλ θάπνηα απάληεζε, αθνινπζνχλ 

δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ε ηδέα ήξζε ζην κπαιφ ηνπο, γηα ηα ζηνηρεία 

πνπ ηνπο βνήζεζαλ λα ηε ζθεθηνχλ, γηα ηηο ζρέζεηο πνπ έρεη κε θάηη άιιν πνπ ζθέθηεθαλ 

ή είπαλ πξνεγνπκέλσο. Ζ ζπζρέηηζε, δειαδή, κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηε ζπζρέηηζε 

καζεκαηηθψλ ηδεψλ, ζηε ζπζρέηηζε αξηζκψλ ή αθφκα ζηε ζπζρέηηζε δξάζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ. Ζ θαηαζθεπή αλαθέξεηαη ζηελ εκθάληζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ. 

Δξσηήζεηο ηεο κνξθήο «Πψο ήξζε ζην κπαιφ ζνπ απηή ε απάληεζε;», «Ση άιιαμε ζηνλ 

ηξφπν ζθέςεο ζνπ;» γίλνληαη ζηνπο καζεηέο ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή ε θάζε ηεο 

θαηαζθεπήο. Σαπηφρξνλα, έγηλαλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελαιιαγή 

ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ζηελ εμέιημε ησλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ. Αθνχ πξνηαζνχλ αξθεηέο 

απαληήζεηο, νη καζεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ ηελ θαιχηεξε απάληεζή ηνπο θαη λα 

εμεγήζνπλ ηνπο ιφγνπο επηινγήο ηεο. Ζ χπαξμε πνιιψλ αξηζκψλ ή ζπκβφισλ, ε 

ζπαληφηεηα εκθάληζήο ηεο απφ άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ν ζπλδπαζκφο καζεκαηηθψλ 

ηδεψλ κπνξεί λα αλαθεξζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. Με άιια ιφγηα, θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε επηρεηξείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ θαη ν αλαζηνραζκφο ησλ 

πξνηεηλφκελσλ απαληήζεσλ. Σν ζηάδην ηεο επηθνηλσλίαο αλαθέξεηαη ζηε δηάρπζε ησλ 

ηδεψλ θαη ζηελ πξνζπάζεηα επεμήγεζεο ηεο ινγηθήο πνπ ππνζάιπεη. Χο εθ ηνχηνπ, 

εξσηήζεηο πνπ πξνθαινχλ ην καζεηή λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ θαζ‘ φιε ηε 

δηαδηθαζία είλαη ηδηαίηεξα βνεζεηηθέο.  
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 Οη ζπλεληεχμεηο ερνγξαθήζεθαλ. Ζ ερνγξάθεζε είρε σο ζηφρν ηελ απνηχπσζε 

ησλ ζθέςεσλ ησλ καζεηψλ. Σαπηφρξνλα, ε εξεπλήηξηα θαηέγξαθε ηηο θηλήζεηο, ηηο 

ρεηξνλνκίεο θαη ηηο εθθξάζεηο ησλ καζεηψλ θαζψο ζθέθηνληαλ θαη ελεξγνχζαλ. 

Δλδεηθηηθά, ε θαηαγξαθή ζηηγκψλ παζεηηθφηεηαο θαη ελζνπζηαζκνχ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζηελ εξκελεία ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Παξάιιεια, ηα 

θπιιάδηα ησλ καζεηψλ παξνπζηάδνπλ ηηο πξνηεηλφκελέο ηνπο ιχζεηο, απφ ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα δηαθαλεί αλ αθνινπζνχλ ηνλ ίδην ηξφπν ζθέςεο, πφηε γίλεηαη ε ελαιιαγή ζε 

άιιε καζεκαηηθή ηδέα, ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηδεψλ, πνπ κπνξεί λα κελ αλαθέξζεθαλ 

ιεθηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο.   

 

 

ρεδηαζκφο Παξεκβαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο  

 

 

Σν παξεκβαηηθφ πξφγξακκα, πνπ αλαπηχρζεθε, ζηφρεπε ζηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά. Ο ζρεδηαζκφο ησλ καζεκάησλ ζηεξίρζεθε ζηηο 

αθφινπζεο αξρέο: (α) Παξνρή επθαηξηψλ γηα δηεξεχλεζε θαη πεηξακαηηζκφ καζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ. (β) Λχζε πξνβιήκαηνο πνπ απνδεηά ηελ εχξεζε πνιιψλ, δηαθνξεηηθψλ θαη 

θαηλνηφκσλ ιχζεσλ ή/θαη ζηξαηεγηθψλ. (γ) Όπαξμε θαηάιιεινπ επνπηηθνχ πιηθνχ θαη 

ελζσκάησζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ. (δ) Δλαιιαγέο ζπλεξγαηηθήο θαη 

απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο. (ε) Απνδνρή ηεο πνιπθσλίαο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηεο ζθέςεο. (ζη) Δπηθνηλσλία, επηρεηξεκαηνινγία θαη αληαιιαγή ηδεψλ (π.ρ. 

Csikszentmihalyi, 1996 · Hershkovitz, Peled & Littler, 2009 · Sheffield, 2003 · Torrance, 

1962). 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηα πην πάλσ, ζρεδηάζηεθε παξεκβαηηθφ πξφγξακκα 24 σξψλ 

(12 καζήκαηα δηάξθεηαο 2 σξψλ). Πην θάησ παξνπζηάδεηαη ε ζεκαηνινγία ησλ καζεκάησλ 

θαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπο, ελψ ζην Παξάξηεκα 7 παξνπζηάδνληαη απηνχζηα ηα 

Φχιια Δξγαζίαο: 

1. Δπίγλσζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο: 

πδήηεζε γηα ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, παξαηήξεζε θαη εληνπηζκφο 

δεκηνπξγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, ραξαθηεξηζηηθά δεκηνπξγηθήο 

δξάζεο, ιφγνη εκθάληζεο δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο, ππνθεηκεληθά θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο, αλάπηπμε θαη παξνπζίαζε δεκηνπξγηθήο δξάζεο.  

2. Ηδηφηεηεο ζρεκάησλ: 
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Δληνπηζκφο ηδηνηήησλ ζρεκάησλ, δηαηχπσζε εξσηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο ηδηφηεηεο 

ζρεκάησλ, απάληεζε ζε εξσηήζεηο ηεο κνξθήο «ηη ζα ζπλέβαηλε αλ...», εληνπηζκφο 

θνηλήο/ θνηλψλ ηδηφηεηαο/ηδηνηήησλ ζε νκάδεο ζρεκάησλ, θαηαζθεπή νκάδσλ 

ζρεκάησλ κε έλα ή πεξηζζφηεξα θξηηήξηα. 

3. Γεσκεηξηθέο ζπαδνθεθαιηέο: 

Γηαρσξηζκφο ζρεκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ειάρηζηνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ 

αξηζκνχ θνκκαηηψλ, νπηηθνπνίεζε, δηαρσξηζκφο ζρεκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία 

ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ. 

4. Καηαζθεπή ζπηηηψλ: 

Καηαζθεπή ηξηζδηάζηαησλ ζηεξεψλ, θαηαζθεπή δηαθνξεηηθψλ ζηεξεψλ κε ηνλ ίδην 

φγθν, ππνινγηζκφο εκβαδνχ παξάπιεπξεο επηθάλεηαο, ππνινγηζκφο εμφδσλ 

νινθιήξσζεο ζπηηηνχ, ζρεδηαζκφο αθίζαο γηα δηαθήκηζε. 

5. Γηαθνζκψληαο ην ζπίηη καο: 

Δληνπηζκφο κνηίβσλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, αλάπηπμε θαη ζπλέρηζε κνηίβσλ κε 

αξηζκνχο θαη ζρήκαηα, ζπκκεηξία, αιγεβξηθή θαηαλφεζε ησλ κνηίβσλ. 

6. Ο θφζκνο ησλ αξηζκψλ: 

Οκάδεο αξηζκψλ, ηδηφηεηεο αξηζκψλ, πνιιαπιάζηα/ δηαηξέηεο, πξψηνη, ζχλζεηνη, 

ηεηξάγσλνη αξηζκνί, νκαδνπνηήζεηο αξηζκψλ. 

7. Αξηζκεηηθά κνηίβα: 

Αλαγλψξηζε ηδηνηήησλ αξηζκνχ, δηαδηθαζία ππφζεζεο-δηεξεχλεζεο-επαιήζεπζεο, 

αλάπηπμε νκάδσλ αξηζκνχ κε ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο. 

8. Νηθήηξηα νκάδα: 

Λχζε πξνβιήκαηνο, κνληεινπνίεζε καζεκαηηθήο θαηάζηαζεο, δηαθνξεηηθφο 

ηξφπνο ρεηξηζκνχ δεδνκέλσλ, επεμήγεζε-επηθνηλσλία, εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο 

ηεο κνξθήο «ηη ζα ζπλέβαηλε αλ...», δηαηχπσζε πξνβιήκαηνο. 

9. Γξαθηθέο παξαζηάζεηο: 

Μειέηε γξακκηθψλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ, πεξηγξαθή, ζχγθξηζε  θαη θαηαζθεπή 

γξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, έλλνηα κεηαβιεηήο, έλλνηα ηαρχηεηαο. 

 

ην παξεκβαηηθφ πξφγξακκα ζπκκεηείραλ 24 καζεηέο Γ‘, Δ‘ θαη η‘ ηάμεο. Οη καζεηέο 

παξαθνινχζεζαλ εζεινληηθά ηε ζεηξά ησλ καζεκάησλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηνπο 

καζεηέο έγηλε ρνξήγεζε ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο ζε ηξεηο ρξνληθέο 

ζηηγκέο: πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη έλα κήλα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ. Απηέο νη κεηξήζεηο 
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ζηφρεπαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ καζεκάησλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηνλ ηξφπν εμέιημεο ηεο 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. 

Δπίζεο, έγηλε ρνξήγεζε ηνπ Δξγαιείνπ Μέηξεζεο Αληηιήςεσλ γηα ηε 

Γεκηνπξγηθφηεηα θαη ηα Μαζεκαηηθά (Παξάξηεκα 8). Σν εξγαιείν απηφ πεξηιακβάλεη 12 

δειψζεηο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηα καζεκαηηθά. Οη δειψζεηο Γ1 (Γηα λα 

είλαη θάπνηνο θαιφο/ή ζηα καζεκαηηθά, αξθεί λα είλαη θαιφο/ή ζηελ εθηέιεζε πξάμεσλ), 

Γ2 (Σα καζεκαηηθά είλαη δεκηνπξγηθά), Γ3 (ηα καζεκαηηθά κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο 

ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ζνπ), Γ4 (ηα καζεκαηηθά ππάξρεη πάληα κφλν κηα 

ζσζηή απάληεζε) θαη Γ5 (Τπάξρεη κφλν έλαο ζσζηφο ηξφπνο, γηα λα ιχζεηο κηα άζθεζε 

ζηα καζεκαηηθά) ζρεηίδνληαη κε πεπνηζήζεηο γηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ 

καζεκαηηθψλ. Οη δειψζεηο Γ6 (Δίκαη δεκηνπξγηθφο), Γ7 (Αλαθαιχπησ λένπο ηξφπνπο, γηα 

λα επηιχζσ αζθήζεηο), Γ8 (Μπνξψ λα ζθεθηψ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, γηα λα εμεγήζσ 

απηά πνπ ζθέθηνκαη ζηα καζεκαηηθά), Γ9 (Δληνπίδσ εχθνια κνηίβα αξηζκψλ ή 

ζρεκάησλ), Γ10 (Δπηιχσ ηηο καζεκαηηθέο αζθήζεηο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο), Γ11 

(Βξίζθσ αζπλήζηζηεο θαη έμππλεο ιχζεηο ζηηο καζεκαηηθέο αζθήζεηο) θαη Γ12 (Μπνξψ λα 

καληέςσ ηη ζα ζπκβεί, αλ αιιάμεη θάπνην ζηνηρείν ηνπ πξνβιήκαηνο) αθνξνχλ ηελ 

απηνεθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ λα ζθέθηνληαη δεκηνπξγηθά ζηα καζεκαηηθά. 

Οη καζεηέο θιήζεθαλ λα βάινπλ ζε θχθιν ην βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπο ζε θιίκαθα Likert κε 

επηά δηαβαζκίζεηο. 

 

 

Αλάιπζε 

 

 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία αθνινχζεζε ηφζν 

πνζνηηθέο φζν θαη πνηνηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο. χκθσλα κε ην Runco (1986), ν 

ζπγθεξαζκφο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ζπλεηζθέξεη ζε πην ζθαηξηθή θαηαλφεζε 

ηεο έλλνηαο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. 
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Τερληθέο Αλάιπζεο Πνζνηηθώλ Γεδνκέλσλ 

 

Ζ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ινγηζκηθφ γξακκηθήο δνκηθήο αλάιπζεο 

Mplus (Muthén & Muthén, 1998) θαη ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS. Δηδηθφηεξα, ε 

επηβεβαίσζε ηεο πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ ζηα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ πξνηάζεθαλ 

θαζψο επίζεο θαη ν έιεγρνο εγθπξφηεηαο ησλ εξγαιείσλ έγηλαλ κε ηε ρξήζε 

επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο (Confirmatory Factor Analysis - CFA). Σν CFA 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα: (α) ειέγρνπ ηεο εγθπξφηεηαο ζεσξεηηθψλ κνληέισλ θαη ζρεηηθψλ 

ππνζέζεσλ θαη (β) ζχγθξηζεο ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ γηα εληνπηζκφ απηνχ πνπ 

παξνπζηάδεη θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ 

πξνζαξκνγήο ησλ κνληέισλ, ην CFA παξνπζηάδεη ηξεηο δείθηεο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη 

ε αμηνιφγεζε ησλ κνληέισλ: ην δείθηε comparative fit index (CFI), ην πειίθν ρ
2
 πξνο 

ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο ηνπ κνληέινπ (ρ
2
/df) θαη ην δείθηε root mean-square error of 

approximation (RMSEA). χκθσλα κε ηνπο Marcoulides θαη Schumacker (1996), γηα λα 

είλαη απνδεθηφ έλα κνληέιν ε ηηκή ηνπ CFI ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ .90, ε ηηκή 

ηνπ ρ
2
/df πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 2 θαη ε ηηκή ηνπ RMSEA λα είλαη κηθξφηεξε απφ 

.08. Καηά ηε ζχγθξηζε ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ ιακβάλνληαη ππφςε νη πξναλαθεξζέληεο 

δείθηεο, φπσο επίζεο θαη νη δείθηεο ΑΗC θαη BIC. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηιέγεηαη ην 

κνληέιν ην νπνίν έρεη απνδεθηέο ηηκέο γηα ην CFI, ρ
2
/df θαη RMSEA θαη επηπξφζζεηα έρεη 

ηνλ πςειφηεξν δείθηε CFI θαη ηνπο ρακειφηεξνπο δείθηεο ΑΗC θαη BIC. 

 Σέινο, ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εξγαιείσλ, θαζψο θαη γηα ηε δηεξεχλεζε δηαθνξψλ 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ καζεηψλ. πγθεθξηκέλα, κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS δηελεξγήζεθε 

πνιιαπιή αλάιπζε δηαζπνξάο (ΜANOVA), πνιιαπιή αλάιπζεο ζπλδηαζπνξάο 

(ΜANCOVA), Wilcoxon Signed Ranks Test αλάιπζε θαη Crosstabs αλάιπζε. 

 

 

Τερληθέο Αλάιπζεο Πνηνηηθώλ Γεδνκέλσλ 

 

Πνηνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, κε ζηφρν λα 

εληνπηζηεί ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ εχξεζε δεκηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο. 

Καηά ηελ απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο αλαιπηηθήο επαγσγήο (analytic induction). 

χκθσλα κε ηνπο Taylor θαη Bogdan (1984), απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
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επηβεβαίσζε ζεσξεηηθψλ δνκψλ, βαζηδφκελε ζε πνηνηηθά δεδνκέλα. Με άιια ιφγηα, ε 

«ζεσξία» δελ δεκηνπξγείηαη απφ ην κεδέλ, αιιά ζηεξίδεηαη ζηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ θαη 

ζηελ επηβεβαίσζε ή αλαδηαηχπσζή ηνπο. Αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηεο αλαιπηηθήο 

επαγσγήο, ε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θχξησλ 

ζεκάησλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ππφ δηεξεχλεζε ζπκπεξηθνξά  θαη έπεηηα ηε ζχγθξηζή ηνπο 

κε ζεσξεηηθέο δνκέο (Patton, 2002). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην βήκα ζηε δηαδηθαζία 

είλαη ν νξηζκφο ελφο θαηλνκέλνπ, ε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη ε αλάπηπμε ελφο 

ζεσξεηηθνχ κνληέινπ πξνο δηεξεχλεζε. Έπεηηα, κέζσ ηεο κειέηεο ησλ ππνθεηκέλσλ 

γίλεηαη πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ θνηλψλ παξαγφλησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ. Καζψο ν 

αξηζκφο ησλ ππνθεηκέλσλ απμάλεηαη θαη ηα ζέκαηα πνπ εγείξνληαη πνηθίινπλ, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο λέσλ ζηνηρείσλ ζην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κνληέιν ή/θαη 

αλαζεψξεζε ηνπ κνληέινπ ππφ ην πξίζκα ησλ λέσλ δεδνκέλσλ (Katz, 2001).  

 Πξαθηηθά, ε πην πάλσ δηαδηθαζία εθαξκφζηεθε ζηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ζηφρν λα επηβεβαηψζεη ην κνληέιν ηεο Sheffield 

(2009) γηα ηα ζηάδηα ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο. Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ 

απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ έγηλε πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ησλ ζηαδίσλ 

ζπζρέηηζεο, δηεξεχλεζεο, θαηαζθεπήο, αμηνιφγεζεο θαη επηθνηλσλίαο ζε θάζε ππνθείκελν, 

κηαο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ εθαξκφζηεθαλ πξνθαινχζαλ ηνπο καζεηέο λα αλαθεξζνχλ ζε 

απηά ηα ζηνηρεία. Απαληήζεηο πνπ πεξηειάκβαλαλ επηπξφζζεηα ζηνηρεία είραλ σο 

απνηέιεζκα ηε βειηίσζε, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ζεσξεηηθνχ κνληέινπ. Ζ εκθάληζε ησλ πην πάλσ ζηαδίσλ ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ή 

επίπεδν ιήθζεθε ππφςε, νδεγψληαο ζηελ ελίζρπζε ηνπ κνληέινπ κε ζηνηρεία αλάινγα κε 

ηε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ. Πέξα απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά 

ηηο ζπλεληεχμεηο, πνηνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ θαη θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

καζεηψλ θαζψο εξγάδνληαλ. πσο αλαθέξεη ν Patton (1990) ε εκηδνκεκέλε παξαηήξεζε 

επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα «εηζρσξήζεη» ζηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη θαη λα ηελ 

θαηαλνήζεη.  
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Γηόξζσζε Δξγαιείσλ Μέηξεζεο 

 

Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθόηεηαο 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηεξίρζεθε ζηνλ νξηζκφ πνπ 

πξνηάζεθε απφ ηνλ Torrance (1974) γηα ηε γεληθή δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα θαη πηνζεηήζεθε 

απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο ζηνλ ηνκέα ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο (π.ρ. Kim, Cho, & Ahn, 

2003 · Leikin, 2008 · Leikin & Lev, 2007 · Silver, 1997). χκθσλα κε ηνλ Torrance 

(1974), ε αμηνιφγεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ζηεξίδεηαη ζηηο δηαζηάζεηο ηεο 

πξσηνηππίαο, ηεο επρέξεηαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο επεμεξγαζίαο. Παξφια απηά, πξφζθαηα 

ην κνληέιν αμηνιφγεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο απινπζηεχηεθε θαη πεξηιακβάλεη κφλν ηηο 

πξψηεο ηξεηο δηαζηάζεηο απφ ην κνληέιν ηνπ Torrance (1974), ελψ ην ζηνηρείν ηεο 

επεμεξγαζίαο δελ ιακβάλεηαη πιένλ ππφςε. χκθσλα κε ηνπο Cramond, Matthews-

Morgan, Bandalos θαη Zuo (2005), ε δπζθνιία ζηελ χπαξμε ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

αμηνινγεηψλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο επεμεξγαζίαο νδήγεζε ζε ρακειή αμηνπηζηία 

(interrater reliability) ηνπ εξγαιείνπ. κνηα ζηνλ ηνκέα ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο νη 

εξεπλεηέο (π.ρ. Leikin, 2007 · Silver, 1997) ρξεζηκνπνίεζαλ κφλν ηηο έλλνηεο ηεο 

επρέξεηαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, γηαηί ήηαλ δχζθνιν λα θαζνξηζηνχλ επίπεδα επεμεξγαζίαο ζηα 

καζεκαηηθά έξγα.  

Ζ Leikin (2007) αλαθέξεη φηη ε επρέξεηα ζηα καζεκαηηθά αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα παξαγσγήο κεγάινπ αξηζκνχ ηδεψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ν βαζκφο επρέξεηαο ζε έλα 

καζεκαηηθφ έξγν θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ιχζεσλ πνπ πξνηάζεθαλ ζε απηφ. Ζ 

επειημία αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ζηελ ελαιιαγή ησλ καζεκαηηθψλ 

ηδεψλ ζε κηα ιχζε (Leikin, 2007). Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επειημίαο απαηηείηαη ε  

δεκηνπξγία νκάδσλ απαληήζεσλ. Γχν ιχζεηο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία αλ 

εκπιέθνπλ ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, 

ηδηφηεηεο (ζεσξήκαηα, νξηζκνχο) ή έλλνηεο ησλ καζεκαηηθψλ (Leikin, 2008). ηνλ Πίλαθα 

3.4 παξνπζηάδνληαη νη καζεκαηηθέο ηδέεο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζε θάζε έξγν ηνπ εξγαιείνπ 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ζην Παξάξηεκα 5 παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο πνπ 

εκπίπηνπλ ζε θάζε θαηεγνξία. Σέινο, ε πξσηνηππία ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζίαζε 

θαηλνηφκσλ θαη κνλαδηθψλ ηδεψλ. Ζ πξσηνηππία ππνινγίδεηαη ζπγθξίλνληαο ηηο 

απαληήζεηο ελφο καζεηή κε ηηο απαληήζεηο ηνπ ππφινηπνπ δείγκαηνο. Χο πξσηφηππεο 

θξίλνληαη νη απαληήζεηο κε ηε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο.  
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Πίλαθαο 3.4 

Μαζεκαηηθέο Ιδέεο πνπ Δκθαλίζηεθαλ ζηα Έξγα Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθόηεηαο. 

Έξγν 1 –  Οκάδεο αξηζκψλ Αξηζκφο ςεθίσλ 

χγθξηζε ςεθίσλ 

Πξάμεηο κε ηα ςεθία ησλ αξηζκψλ 

Γηαηξέηεο/ πνιιαπιάζηα αξηζκψλ 

Μέγεζνο αξηζκψλ 

Καηεγνξίεο αξηζκψλ 

Μνηίβα αξηζκψλ 

Με καζεκαηηθέο ηδηφηεηεο 

πλδπαζκφο καζεκαηηθψλ ηδεψλ 

Έξγν 2 – Γηαθνξνπνίεζε ζρήκαηνο Ολνκαζία ζρεκάησλ 

Ηδηφηεηεο ζρεκάησλ σο πξνο ηηο γσλίεο 

Ηδηφηεηεο ζρεκάησλ σο πξνο ηηο πιεπξέο 

Μεηξηθέο ζρέζεηο (πεξίκεηξνο/ εκβαδφλ) 

Αξηζκεηηθέο ζρέζεηο 

Με εκθαλείο ηδηφηεηεο 

Έξγν 3 – θίαζε νξζνγσλίνπ Γηακνηξαζκφο κε κηα γξακκή 

Δπαλαιακβαλφκελν κνίξαζκα θαη 

ζθίαζε ησλ κηζψλ κνλάδσλ 

πκκεηξηθά ζρήκαηα 

πλδπαζκφο ηδεψλ/ Αλαπξνζαξκνγή  

Έξγν 4 – Γηαηχπσζε πξνβιεκάησλ Άζξνηζκα εηζπξάμεσλ 

χγθξηζε εηζπξάμεσλ 

Άζξνηζκα θηηζκάησλ 

χγθξηζε θηηζκάησλ 

Φφξνο-Κέξδνο εηαηξείαο 

Μέζνο φξνο 

Δκθαλείο απαληήζεηο 

Δπέθηαζε/ πξνζζήθε παξακέηξσλ 

 

Πην αλαιπηηθά, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ελφο έξγνπ καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο έρεη 

σο αθνινχζσο: (α) Ο βαζκφο επρέξεηαο ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ αξηζκνχ ησλ 

νξζψλ καζεκαηηθψλ ιχζεσλ πνπ πξνηάζεθαλ απφ έλα καζεηή δηά ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ 
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νξζψλ καζεκαηηθψλ ιχζεσλ πνπ πξνηάζεθαλ απφ θάπνην καζεηή ζηνλ ππφ δηεξεχλεζε 

πιεζπζκφ. (β) Ο βαζκφο επειημίαο ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ αξηζκνχ ησλ 

καζεκαηηθψλ ηδεψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο ιχζεηο ελφο καζεηή δηά ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ 

καζεκαηηθψλ ηδεψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο ιχζεηο θάπνηνπ καζεηή ζηνλ ππφ δηεξεχλεζε 

πιεζπζκφ. (γ) Ο βαζκφο πξσηνηππίαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο κηαο 

ιχζεο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν αλαθνξάο. Δηδηθφηεξα, έλαο καζεηήο ιακβάλεη βαζκφ 1 αλ 

κία ή πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ηνπ έρνπλ ζπρλφηεηα εκθάληζεο κηθξφηεξε απφ 2%. 

Αληίζηνηρα, έλαο καζεηήο ιακβάλεη βαζκφ .8 αλ ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο κίαο ή 

πεξηζζφηεξσλ απαληήζεσλ είλαη κεηαμχ 2-5%, βαζκφ .6 αλ ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο κίαο ή 

πεξηζζφηεξσλ απαληήζεσλ είλαη κεηαμχ 6-10%, βαζκφ .4 αλ ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο κίαο 

ή πεξηζζφηεξσλ απαληήζεσλ είλαη κεηαμχ 11-20% θαη βαζκφ .2 αλ ε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ απαληήζεσλ είλαη κεγαιχηεξε απφ 20%.  

Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνθχπηνπλ ηξεηο ηηκέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ελφο έξγνπ, νη 

νπνίεο θπκαίλνληαη απφ 0 κέρξη 1. Ο ζπλνιηθφο βαζκφο επρέξεηαο, επειημίαο θαη 

πξσηνηππίαο ππνινγίδεηαη σο ν ιφγνο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ επί κέξνπο επηδφζεσλ ζε θάζε 

έξγν, σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ έξγσλ. πλεπψο, ν ζπλνιηθφο βαζκφο επρέξεηαο, επειημίαο 

θαη πξσηνηππίαο θπκαίλεηαη κεηαμχ 0 θαη 1. 

 

Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Ιθαλόηεηαο 

 

Καηά ηε δηφξζσζε ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο Ηθαλφηεηαο, αμηνινγήζεθε θάζε έξγν θαη 

θάζε ππνεξψηεκα μερσξηζηά. Οη νξζέο απαληήζεηο βαζκνινγήζεθαλ κε κηα κνλάδα θαη νη 

ιαλζαζκέλεο κε κεδέλ κνλάδεο. Με κηζή κνλάδα βαζκνινγήζεθαλ νη απαληήζεηο πνπ ελψ 

παξνπζίαδαλ νξζφ ηξφπν ζθέςεο δελ θαηέιεγαλ ζε νξζή απάληεζε, ιφγσ ιάζνπο ζηηο 

πξάμεηο. Σα έξγα πνπ δελ απαληήζεθαλ βαζκνινγήζεθαλ κε κεδέλ, γηαηί νη καζεηέο είραλ 

ζηε δηάζεζή ηνπο ηθαλνπνηεηηθφ ρξφλν, γηα λα ζπκπιεξψζνπλ φια ηα εξσηήκαηα ηνπ 

εξγαιείνπ.  

 Γηα λα έρνπλ φια ηα έξγα ηελ ίδηα βαξχηεηα ζην ζπλνιηθφ βαζκφ ηνπ εξγαιείνπ, 

αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνεξσηεκάησλ, δηαηξέζεθε ν ζπλνιηθφο βαζκφο πνπ έιαβε 

θάπνηνο καζεηήο ζε έλα έξγν κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηεκάησλ ηνπ έξγνπ. Ζ κέγηζηε 

βαζκνινγία πνπ κπνξνχζε λα ιάβεη έλαο καζεηήο ζην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Ηθαλφηεηαο 

ήηαλ πέληε, αλ ιάκβαλε κηα κνλάδα γηα θάζε έξγν ηνπ δνθηκίνπ. 
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Δξγαιείν Γεληθήο Γεκηνπξγηθόηεηαο 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ Δξγαιείνπ Γεληθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο ζηεξίρζεθε ζηνλ νξηζκφ πνπ 

πξνηάζεθε απφ ηνλ Torrance (1974), αμηνινγψληαο ηελ επρέξεηα, ηελ επειημία θαη ηελ 

πξσηνηππία ησλ ιχζεσλ. Ζ επεμεξγαζία φπσο θαη ζην εξγαιείν καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο δελ ζπκπεξηιήθζεθε, γηαηί θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Torrance ζεσξήζεθε 

πξναηξεηηθή θαη δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηηο κεηέπεηηα δεκνζηεχζεηο ηνπ (Wechsler, 2006). 

 Αλ θαη ε πξψηε έθδνζε ηνπ εηθνληθνχ εξγαιείνπ κέηξεζεο ηεο γεληθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο αμηνινγνχζε ηελ επρέξεηα, ηελ επειημία, ηελ πξσηνηππία θαη ηελ 

επεμεξγαζία, ζηελ ηειεπηαία έθδνζε έρεη πξνζηεζεί ε αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ αθαίξεζεο 

ησλ ηίηισλ πνπ πξνζδίδεηαη ζηελ εηθφλα, ε αληίζηαζε ζηελ θαηαζθεπή θιεηζηψλ γξακκψλ 

θαη άιια δεκηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά (έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, ζχληαμε ηζηνξίαο, 

θίλεζε ή δξάζε, εθθξαζηηθνί ηίηινη, ζχλζεζε ζρεκάησλ, ζχλζεζε γξακκψλ ή θχθισλ, 

ρηνχκνξ, πινχζηεο ή πνιχρξσκεο εηθφλεο, θαληαζία, εζσηεξηθή νπηηθνπνίεζε, αζπλήζηζηε 

νπηηθνπνίεζε, ζπάζηκν ή επέθηαζε ησλ «νξίσλ»). Δληνχηνηο, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο δελ πεξηιήθζεθαλ ηα πην πάλσ ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εξγαιείνπ. Ζ 

αληίζηαζε ζηελ θαηαζθεπή θιεηζηψλ γξακκψλ δελ κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην 

εηθνληθφ έξγν ηνπ εξγαιείνπ, αθνχ ην δεδνκέλν ήηαλ θιεηζηφο θχθινο ζηνλ νπνίν ηα 

ππνθείκελα θιήζεθαλ λα πξνζζέζνπλ ιεπηνκέξεηεο γηα λα θηηάμνπλ εηθφλεο. Δθ ησλ 

πξνηέξσλ δελ ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί θάηη ηέηνην. ζνλ αθνξά ζην βαζκφ αθαίξεζεο 

ησλ ηίηισλ, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ έγξαςαλ κνλνιεθηηθά θάησ απφ θάζε εηθφλα ηη 

αλαπαξηζηνχζε. Χο εθ ηνχηνπ, δελ ζα κπνξνχζε λα αμηνινγεζεί κφλν κηα νκάδα καζεηψλ 

πνπ είρε δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηελ νδεγία, γηαηί θάηη ηέηνην δελ ζα αμηνινγνχζε ηφζν ηε 

δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ φζν ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαβάδνπλ πξνζεθηηθά 

ηηο νδεγίεο.  

  

Δξγαιείν Γεκηνπξγηθήο Πξνζσπηθόηεηαο 

 

Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην Δξγαιείν Γεκηνπξγηθήο Πξνζσπηθφηεηαο έιαβαλ 

ην βαζκφ 1-7 αληίζηνηρα κε ηηο επηινγέο ησλ καζεηψλ ζε θάζε δήισζε.  
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Δξγαιείν Naglieri Nonverbal Ability Test  

 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εξγαιείνπ Naglieri Nonverbal Ability Test έγηλε κε βάζε ην εγρεηξίδην 

ρξήζεο ηνπ (Naglieri, 1997). Οη νξζέο απαληήζεηο έιαβαλ ην βαζκφ 1 ελψ νη ιαλζαζκέλεο 

έιαβαλ ην βαζκφ 0. Σν άζξνηζκα ησλ νξζψλ απαληήζεσλ έδσζε ην βαζκφ γηα θάζε 

καζεηή. 

 

Δξγαιείν Αληηιήςεσλ γηα ηε Γεκηνπξγηθόηεηα θαη ηα Μαζεκαηηθά 

 

Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν έιαβαλ ην βαζκφ 1-7 

αληίζηνηρα κε ηηο επηινγέο ησλ καζεηψλ ζε θάζε δήισζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗV 

ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

 

Δηζαγσγή 

 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 

αλαιχζεσλ ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, φπσο απηά ζπιιέρζεθαλ απφ ηε 

ρνξήγεζε ησλ δνθηκίσλ, ηε δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ θαη ηε δηεμαγσγή παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνρεχνπλ λα απαληήζνπλ ζηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο θαη είλαη νξγαλσκέλα κε βάζε ηνπο ηέζζεξηο άμνλεο, 

πνπ ζχκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο εξγαζίαο, νξίδεηαη ε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα. Πξψηα, παξνπζηάδεηαη ε δνκή ελαιιαθηηθψλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ ην δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα ζηα καζεκαηηθά θαη δηεξεπλψληαη ηα γλσζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο πνπ επεξεάδνπλ ηε δεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο γλσζηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ εκθαλίδνπλ νη καζεηέο θαζψο εξγάδνληαη ζε καζεκαηηθά έξγα θαη 

δηεξεπλάηαη κε πνην ηξφπν δηαθνξνπνηνχληαη ζε καζεηέο κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Αθνινχζσο, κειεηάηαη ε επίδξαζε παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζηηο δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαη ηέινο, 

εμεηάδεηαη θαηά πφζν ε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ζηα καζεκαηηθά απνηειεί κηα εηδηθή 

ηθαλφηεηα ή εκπίπηεη ζηε γεληθή δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα.  

   

   

Σν Γεκηνπξγηθφ Απνηέιεζκα ζηα Μαζεκαηηθά 

 

 

Σν δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα ζηα καζεκαηηθά εμεηάζηεθε κε ηε ρξήζε ηνπ Δξγαιείνπ 

Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο. Αθνινπζνχλ πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο 

Γεκηνπξγηθφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα ελαιιαθηηθά κνληέια πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηε δνκή ηνπ δεκηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο ζηα καζεκαηηθά θαη ζπγθξίλεηαη ν 

βαζκφο πξνζαξκνζηηθφηεηάο ηνπο ζηα δεδνκέλα ηεο εξγαζίαο. Σαπηφρξνλα, γίλεηαη 
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δηαρσξηζκφο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο εξγαζίαο ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ επίδνζή ηνπο ζην 

Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο. 

 

 

Πεξηγξαθηθά Απνηειέζκαηα ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθόηεηαο  

 

Σα έξγα καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ιχζεσλ 

πνπ πξφηεηλαλ νη καζεηέο (επρέξεηα), ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ 

πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηηο ιχζεηο (επειημία) θαη ην βαζκφ θαηλνηνκίαο ησλ ιχζεσλ 

(πξσηνηππία). Καηά κέζν φξν ζην Έξγν 1 πξνηάζεθαλ πάλσ απφ ηέζζεξηο απαληήζεηο 

(Μ.Ο.= 4.139, S.D.=2.320, Δχξνο= 10), ζην Έξγν 2 πξνηάζεθαλ πάλσ απφ ηξεηο 

απαληήζεηο (Μ.Ο.= 3.668, S.D.=2.140, Δχξνο= 10), ζην Έξγν 3 πξνηάζεθαλ πάλσ απφ 

επηά απαληήζεηο (Μ.Ο.= 7.187, S.D.=2.573, Δχξνο= 16) θαη ζην Έξγν 4 πξνηάζεθαλ πάλσ 

απφ ηξεηο απαληήζεηο (Μ.Ο.= 3.655, S.D.=2.422, Δχξνο= 15). ζνλ αθνξά ζηελ επειημία, 

ζην Έξγν 2 (Μ.Ο.= 1.786, S.D.=0.911, Δχξνο= 5), ζην Έξγν 3 (Μ.Ο.= 1.618, S.D.=0.714, 

Δχξνο= 4) θαη ζην Έξγν 4 (Μ.Ο.= 1.378, S.D.=0.851, Δχξνο= 5) νη απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ αμηνπνίεζαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία καζεκαηηθέο ηδέεο, ελψ ζην Έξγν 1 

αμηνπνίεζαλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν καζεκαηηθέο ηδέεο (Μ.Ο.= 2.078, S.D.=1.011, 

Δχξνο=5). Σέινο, ζην Έξγν 2 (Μ.Ο.= 2.523, S.D.=1.496, Δχξνο= 5) θαη ζην Έξγν 1 

(Μ.Ο.= 2.347, S.D.=1.494, Δχξνο= 5) πξνηάζεθαλ πην πξσηφηππεο απαληήζεηο (θαηά κέζν 

φξν κηα ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο ιχζεηο ησλ καζεηψλ είρε αλαθεξζεί κφλν απφ ην 6-10 % ησλ 

ππνθεηκέλσλ) ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο πνπ πξνηάζεθαλ ζην Έξγν 3 (Μ.Ο.= 1.927, 

S.D.=1.218, Δχξνο= 5) θαη ζην Έξγν 4 (Μ.Ο.= 1.945, S.D.=1.450, Δχξνο= 5), ζηα νπνία 

νη απαληήζεηο θαηά κέζν φξν αλαθέξζεθαλ απφ ην 11-20 % ησλ ππνθεηκέλσλ. 

 Λφγσ ηνπ φηη ζε θάζε έξγν πξνέθπςε δηαθνξεηηθφο αξηζκφο ιχζεσλ θαη 

αμηνπνηήζεθε δηαθνξεηηθφο αξηζκφο καζεκαηηθψλ ηδεψλ, έγηλε κεηαηξνπή ηεο θιίκαθαο 

ηεο επρέξεηαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο θάζε έξγνπ, ψζηε νη ηξεηο ηηκέο λα 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 0 θαη 1. Σα απνηειέζκαηα ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο 

Γεκηνπξγηθφηεηαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.1 θαη επηηξέπνπλ ηε ζχγθξηζε κεηαμχ 

ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ηεζζάξσλ έξγσλ. Σνπο ρακειφηεξνπο κέζνπο φξνπο είρε ην Έξγν 4 

(Μ.Ο. Δπρέξεηαο= .244, Μ.Ο. Δπειημίαο= .172, Μ.Ο. Πξσηνηππίαο= .389), ην νπνίν πεξηειάκβαλε 

δηαηχπσζε πξνβιήκαηνο. Σν Έξγν 3 (θίαζε νξζνγσλίνπ) έρνληαο ηνλ πςειφηεξν κέζν 

φξν επρέξεηαο θαη επειημίαο (Μ.Ο. Δπρέξεηαο = .449, Μ.Ο. Δπειημίαο = .404), θαίλεηαη λα 

επέηξεςε ηελ παξαγσγή ησλ πεξηζζφηεξσλ ιχζεσλ κε ηελ εκπινθή πεξηζζφηεξσλ 
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καζεκαηηθψλ ηδεψλ. Πην πξσηφηππεο ιχζεηο πξνηάζεθαλ ζην Έξγν 2, ην νπνίν θαινχζε 

ηνπο καζεηέο λα ζρεκαηίζνπλ νκάδεο ζρεκάησλ (Μ.Ο. Πξσηνηππίαο = .505). ζνλ αθνξά ζηηο 

ηηκέο ηεο ινμφηεηαο θαη ηεο θχξησζεο, νη αληίζηνηρεο ηηκέο ζε φια ηα έξγα είλαη 

κηθξφηεξεο απφ 2, ζηνηρείν πνπ δείρλεη φηη νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηα έξγα ηνπ 

Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

 

Πίλαθαο 4.1 

Πεξηγξαθηθά Φαξαθηεξηζηηθά Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθόηεηαο. 

Έξγα  Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Δχξνο Λνμφηεηα Κχξησζε 

 Δπρέξεηα .414 .232 1 .520 -.394 

Έξγν 1 Δπειημία .231 .112 1 .334 -.160 

 Πξσηνηππία .470 .299 1 .386 -1.305 

 Δπρέξεηα .367 .214 1 .340 -.269 

Έξγν 2 Δπειημία .298 .152 1 .134 -.085 

 Πξσηνηππία .505 .300 1 .001 -1.297 

 Δπρέξεηα .449 .162 1 -.400 -.615 

Έξγν 3 Δπειημία .404 .179 1 .781 -.014 

 Πξσηνηππία .385 .244 1 .977 -.478 

 Δπρέξεηα .244 .161 1 .596 .556 

Έξγν 4 Δπειημία .172 .106 1 .652 1.079 

 Πξσηνηππία .389 .290 1 .566 -.879 

 

Σαπηφρξνλα ζεσξήζεθε ρξήζηκε ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ επρέξεηαο, επειημίαο 

θαη πξσηνηππίαο ζηα ηέζζεξα έξγα (δείηε Παξάξηεκα 9). Οη πην ςειέο ζπζρεηίζεηο 

παξαηεξήζεθαλ αλάκεζα ζηηο ηθαλφηεηεο επειημίαο θαη πξσηνηππίαο ζην ίδην έξγν (Έξγν 

1: r=.709, Έξγν 2: r=.634, Έξγν 3: r=.807, Έξγν 4: r=.812), θαζψο θαη αλάκεζα ζηηο 

ηθαλφηεηεο επρέξεηαο θαη επειημίαο (Έξγν 1: r=.815, Έξγν 2: r=.759, Έξγν 3: r=.369, Έξγν 

4: r=.643) κε κφλε εμαίξεζε ην Έξγν 3. Οη αληίζηνηρεο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ επρέξεηαο θαη 

πξσηνηππίαο ήηαλ ρακειφηεξεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο (Έξγν 1: r=.600, Έξγν 2: r=.517, 

Έξγν 3: r=.316, Έξγν 4: r=.514) αιιά εμαθνινπζνχζαλ λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

(p<.05).  

 Οη ζπζρεηίζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ αλάκεζα ζηελ ίδηα ηθαλφηεηα κεηαμχ ησλ έξγσλ 

ήηαλ ρακειφηεξεο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ αλάκεζα ζηηο ηξεηο 
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ηθαλφηεηεο ηνπ ίδηνπ έξγνπ. Δλδεηθηηθά, ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν έξγσλ ηνπ 

Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ ηθαλφηεηα επρέξεηαο θπκάλζεθε κεηαμχ 

r=.199 (Έξγν 3 Δπρέξεηα -Έξγν 4 Δπρέξεηα) θαη r=.409 (Έξγν 1 Δπρέξεηα -Έξγν 2 Δπρέξεηα), ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ζηελ ηθαλφηεηα επειημίαο θπκάλζεθε κεηαμχ r=.069 (Έξγν 3 

Δπειημία - Έξγν 4 Δπειημία) θαη r=.349 (Έξγν 1 Δπειημία – Έξγν 2 Δπειημία) θαη ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο ζηελ ηθαλφηεηα πξσηνηππίαο θπκάλζεθε κεηαμχ r=.041 (Έξγν 3 Πξσηνηππία-

Έξγν4 Πξσηνηππία) θαη r=.279 (Έξγν 1 Πξσηνηππία-Έξγν 2 Πξσηνηππία), νη νπνίνη ζεσξνχληαη 

ρακεινί ή κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. Με άιια ιφγηα, νη ζπζρεηίζεηο είλαη ρακειφηεξεο, αλ 

νη ηθαλφηεηεο κειεηεζνχλ νξηδφληηα, κεηαμχ φισλ ησλ έξγσλ, ζε ζρέζε κε ηηο ζπζρεηίζεηο 

πνπ παξαηεξνχληαη, αλ νη ηθαλφηεηεο κειεηεζνχλ θαηαθφξπθα, εληφο ηνπ ίδηνπ έξγνπ. 

 

 

Δπηβεβαίσζε ηεο Γνκήο ηνπ Γεκηνπξγηθνύ Απνηειέζκαηνο ζηα Μαζεκαηηθά  

 

Γηα λα εμεηαζηεί ε δνκή ηνπ δεκηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο ζηα καζεκαηηθά έγηλε έιεγρνο 

ηεο εγθπξφηεηαο ηξηψλ ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ, ηα νπνία νξίδνπλ ην δεκηνπξγηθφ 

απνηέιεζκα κε βάζε ηηο ηθαλφηεηεο ηεο επρέξεηαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο. Σν 

Γηάγξακκα 4.1 παξνπζηάδεη ην πξψην απφ ηα ηξία κνληέια, ζην νπνίν ην δεκηνπξγηθφ 

απνηέιεζκα νξίδεηαη κε βάζε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζε θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα έξγα 

ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο. Ζ επίδνζε ζε θάζε έξγν θξίλεηαη απφ ηηο 

ηθαλφηεηεο επρέξεηαο, επειημίαο θαη πξσηνηππίαο. Ζ επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε 

έδεημε φηη παξφιν πνπ ην ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθφ κνληέιν έρεη πςειφ δείθηε CFI, ν 

ιφγνο ρ
2 
πξνο ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο (CFI=.965, ρ

2
=157.779, 

df=50, ρ
2
/df=3.156, RMSEA=.079, AIC=-5548.585, BIC=-5381.968). 

Ζ δνκή ηνπ δεχηεξνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 4.2. 

χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν ην καζεκαηηθά δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα απνηειείηαη απφ ηηο 

επηκέξνπο ηθαλφηεηεο επρέξεηαο, επειημίαο θαη πξσηνηππίαο. Ζ επηβεβαησηηθή 

παξαγνληηθή αλάιπζε έδεημε φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθφ κνληέιν δελ έρεη θαιή 

πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ιφγσ ηνπ ρακεινχ δείθηε CFI θαη ησλ 

αθαηάιιεισλ δεηθηψλ ρ
2
/df θαη RMSEA (CFI=.324, ρ

2
=2158.767, df=53, ρ

2
/df=40.731, 

RMSEA=.299, AIC=-3553.597, BIC=-3399.477). 
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 * Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο θαη ν αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε ηελ αληίζηνηρε 

εξκελεπφκελε δηαζπνξά. 

 

Γηάγξακκα 4.1. Μνληέιν 1 γηα ηε Γνκή ηνπ Γεκηνπξγηθνχ Απνηειέζκαηνο ζηα 

Μαζεκαηηθά. 

 

Χο εθ ηνχηνπ δηεξεπλήζεθε ε πξνζαξκνγή ηνπ ηξίηνπ κνληέινπ ζην νπνίν ην δεκηνπξγηθφ 

απνηέιεζκα νξίδεηαη κε βάζε ηελ επρέξεηα, ηελ επειημία θαη ηελ πξσηνηππία, ζεσξψληαο 

φηη νη ηξεηο ηθαλφηεηεο ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο εληφο ηνπ ίδηνπ έξγνπ (Γηάγξακκα 4.3), 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα  

Π.1 (Παξάξηεκα 9). Ζ πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην πξνηεηλφκελν κνληέιν ήηαλ πάξα 

πνιχ θαιή (CFI=.990, ρ
2
=71.173, df=40, ρ

2
/df=1.804, RMSEA=.056, AIC=-5614.190,      

BIC=-5405.920).  
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* Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο θαη ν αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε ηελ 

αληίζηνηρε εξκελεπφκελε δηαζπνξά. 

 

 

Γηάγξακκα 4.2. Μνληέιν 2 γηα ηε Γνκή ηνπ Γεκηνπξγηθνχ Απνηειέζκαηνο ζηα 

Μαζεκαηηθά. 
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* Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο θαη ν αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε ηελ 

αληίζηνηρε εξκελεπφκελε δηαζπνξά. 

 

Γηάγξακκα 4.3. Μνληέιν 3 γηα ηε Γνκή ηνπ Γεκηνπξγηθνχ Απνηειέζκαηνο ζηα 

Μαζεκαηηθά. 
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πγθξίλνληαο ηνπο δείθηεο ησλ ηξηψλ κνληέισλ, ην Μνληέιν 3 έρεη ηνλ πςειφηεξν δείθηε 

CFI (CFI Μνληέιν 1=.965, CFI Μνληέιν 2=.324, CFI Μνληέιν 3=.990), ηνπο ρακειφηεξνπο δείθηεο 

AIC θαη BIC (AIC Μνληέιν 1=-5548.585, AIC Μνληέιν 2=-3553.597, AIC Μνληέιν 3 = -5614.190, 

BIC Μνληέιν 1=-5381.968, BIC Μνληέιν 2=-3399.477, BIC Μνληέιν 3 = -5405.920) θαη 

θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηνπο δείθηεο ρ
2
/df (ρ

2
/df Μνληέιν 1=3.156, ρ

2
/df Μνληέιν 2=40.731, 

ρ
2
/dfΜνληέιν 3=1.804), θαη RMSEA (RMSEA Μνληέιν 1=.079, RMSEA Μνληέιν 2=.299, 

RMSEAΜνληέιν 3=.056), επηβεβαηψλνληαο ηελ εγθπξφηεηα ηεο δνκήο ηνπ θαη ηελ 

θαηαιιειφηεηά ηνπ λα πεξηγξάςεη ην απνηέιεζκα ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

Με βάζε ην Μνληέιν 3, ηo απνηέιεζκα ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο 

νξίδεηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο επρέξεηαο (r=.94, R
2
= 88), επειημίαο (r=.97, R

2
= 93) θαη 

πξσηνηππίαο (r=.98, R
2
= .96). Oη πςειέο θνξηίζεηο ησλ άδεισλ παξαγφλησλ πξψηεο 

ηάμεο ζηνλ παξάγνληα δεχηεξεο ηάμεο επηβεβαηψλνπλ φηη νη ηξεηο ηθαλφηεηεο ζπλζέηνπλ 

κηα αλψηεξε ζεσξεηηθή δνκή, ην απνηέιεζκα ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

Αλάκεζα ζηηο ηξεηο ηθαλφηεηεο, ε πξσηνηππία ζπλεηζθέξεη πεξηζζφηεξν ζηνλ παξάγνληα 

δεχηεξεο ηάμεο, δεδνκέλνπ ηνπ πςειφηεξνπ ζπληειεζηή θφξηηζεο.  

Οη παξάγνληεο πξψηεο ηάμεο (επρέξεηα, επειημία, πξσηνηππία) ζρεκαηίδνληαη απφ 

ηηο αληίζηνηρεο επηδφζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηα έξγα ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο 

Γεκηνπξγηθφηεηαο. Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θνξηίζεηο ησλ επηδφζεσλ επρέξεηαο, 

επειημίαο θαη πξσηνηππίαο ζε θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα έξγα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

επηβεβαηψλνπλ φηη ηα έξγα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη θαηάιιεια γηα ηε κέηξεζε ησλ 

άδεισλ παξαγφλησλ πξψηεο ηάμεο. Σν έξγν 1 έρεη ηνπο πςειφηεξνπο ζπληειεζηέο 

θφξηηζεο ζηνπο αληίζηνηρνπο παξάγνληεο πξψηεο ηάμεο (Δπρέξεηα: r=.72, Δπειημία: r=.67, 

Πξσηνηππία: r=.51) ελψ ην έξγν 3 ηνπο ρακειφηεξνπο ζπληειεζηέο θφξηηζεο (Δπρέξεηα: 

r=.44, Δπειημία: r=.21, Πξσηνηππία: r=.19). Σαπηφρξνλα, κεηαμχ ηεο επρέξεηαο, ηεο 

επειημίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο εληφο ηνπ ίδηνπ έξγνπ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο, πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ .24 (Πξσηνηππία - Δπρέξεηα έξγν 3) θαη ηνπ .77 

(Πξσηνηππία - Δπειημία έξγν 3). 

 

 

Οκάδεο ππνθεηκέλσλ κε βάζε ην Γεκηνπξγηθό Απνηέιεζκα ζηα Μαζεκαηηθά 

 

Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο δηαρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο αλάινγα κε ηελ επίδνζή 

ηνπο ζην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο. Ζ επίδνζε ησλ καζεηψλ πξνέθπςε 

σο ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο επηδφζεσλ ηνπο ζηελ ηθαλφηεηα επρέξεηαο, επειημίαο θαη 
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πξσηνηππίαο. Λφγσ ηνπ φηη ε θιίκαθα αμηνιφγεζεο θαζεκηάο απφ ηηο ηθαλφηεηεο είρε σο 

κέγηζην βαζκφ ην 1, ν κέγηζηνο βαζκφο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ κπνξνχζε λα 

ιάβεη θάπνηνο καζεηήο ήηαλ ην 3. Χο εθ ηνχηνπ, ε Οκάδα 1 πεξηιακβάλεη ηα άηνκα πνπ ε 

επίδνζή ηνπο αλήθεη ζην ρακειφηεξν 15% ησλ επηδφζεσλ (Δπίδνζε <.75), ε Οκάδα 2 

πεξηιακβάλεη ηα άηνκα πνπ ε επίδνζή ηνπο αλήθεη κεηαμχ ηνπ 15% θαη ηνπ 50% ησλ 

επηδφζεσλ (.75< Δπίδνζε <1.07), ε Οκάδα 3 πεξηιακβάλεη ηα άηνκα πνπ ε επίδνζή ηνπο 

αλήθεη κεηαμχ ηνπ 50% θαη ηνπ 85% ησλ επηδφζεσλ (1.07< Δπίδνζε < 1.46) θαη ε Οκάδα 

4 πεξηιακβάλεη ηα άηνκα πνπ ε επίδνζή ηνπο αλήθεη ζην πςειφηεξν 15% ησλ επηδφζεσλ 

(1.46 < Δπίδνζε <3). 

 Ο Πίλαθαο 4.2 παξνπζηάδεη ηα πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε θάζε νκάδα. Απφ ηνλ Πίλαθα 4.2 θαίλεηαη φηη ν πιεζπζκφο ηεο Οκάδαο 2 

(Ν=168) θαη 3 (Ν=168) είλαη κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ ησλ Οκάδσλ 1 

(Ν=71) θαη 4 (Ν=69). Δπηπξφζζεηα, ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο Οκάδεο 

1 θαη 2 είλαη καζεηέο ηεο Γ‘ ηάμεο, ελψ ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

Οκάδα 4 είλαη καζεηέο ηεο Δ‘ θαη η‘ ηάμεο.  

 

Πίλαθαο 4.2 

Πεξηγξαθηθά Φαξαθηεξηζηηθά Οκάδσλ Μαζεηώλ. 

 Γ‘ ηάμε Δ‘ ηάμε η‘ ηάμε χλνιν 

 Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) 

Οκάδα 1  46 (9.66%) 20 (4.20%) 5 (1.05%) 71 (14.92%) 

Οκάδα 2  82 (17.23%) 53 (11.13%) 33 (6.93%) 168 (35.29%) 

Οκάδα 3  56 (11.76%) 65 (13.66%) 47 (9.87%) 168 (35.29%) 

Οκάδα 4  18 (3.78%) 27 (5.67%) 24 (5.04%) 69 (14.50%) 

χλνιν 202 (42.44%) 165 (34.67%) 109 (22.90%) 476 (100%) 

 
 

Οη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ ππνθεηκέλσλ ζηελ 

ηθαλφηεηα επρέξεηαο, επειημίαο θαη πξσηνηππίαο πνπ επέδεημαλ ζην Δξγαιείν 

Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.3. πσο θαίλεηαη απφ 

ηνπο κέζνπο φξνπο, ε Οκάδα 4 έρεη ηελ θαιχηεξε ηθαλφηεηα επρέξεηαο, επειημίαο θαη 

πξσηνηππίαο, αθνινπζνχκελε απφ ηελ Οκάδα 3, ηελ Οκάδα 2 θαη ηελ Οκάδα 1.  
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Πίλαθαο 4.3 

Μέζνη Όξνη Δπρέξεηαο, Δπειημίαο θαη Πξσηνηππίαο ησλ Οκάδσλ Μαζεηώλ. 

 

  

Σα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο αλάιπζεο δηαζπνξάο πνπ αθνινχζεζε, έδεημαλ φηη 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην βαζκφ καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο (Pillai‘s F(3,472)= 68.245, p<.05). πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.4, 

ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ καζεηψλ πνπ 

νθείινληαη ηφζν ζηελ ηθαλφηεηα επρέξεηαο (F(3, 472)=457.398, p<.01) φζν θαη ζηελ 

ηθαλφηεηα επειημίαο (F(3, 472)=533.720, p<.01) θαη πξσηνηππίαο (F(3,472)= 277.598, p<.01). 

Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη κεηαμχ ησλ νκάδσλ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο πνπ νθείινληαλ ζηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, 

θαίλεηαη φηη νη νκάδεο ήηαλ δηαθξηηέο κεηαμχ ηνπο θαη θάζε νκάδα είρε ηα δηθά ηεο 

ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα. 

 

Πίλαθαο 4.4 

Απνηειέζκαηα Πνιιαπιήο Αλάιπζεο Γηαζπνξάο γηα ηα Φαξαθηεξηζηηθά Μαζεκαηηθήο 

Γεκηνπξγηθόηεηαο. 

 

 

 

 Οκάδα 1 

X


(SD) 

Οκάδα 2 

X


(SD) 

Οκάδα 3 

X


(SD) 

Οκάδα 4 

X


(SD) 

χλνιν 

X


(SD) 

Δπρέξεηα .190 (.057) .322 (.071) .415 (.087) .551 (.097) .368 (.132) 

Δπειημία .167 (.035) .235 (.038) .310 (.044) .409 (.057) .277 (.085) 

Πξσηνηππία .206 (.065) .349 (.077) .515 (.924) .701 (.086) .437 (.172) 

Μαζεκαηηθή 

Γεκηνπξγηθφηεηα 
.563 (.121) .907 (.098) 1.239 (.112) 1.661 (.163) 1.082 (.350) 

 Άζξνηζκα 

Σεηξαγψλσλ 

Βαζκνί 

Διεπζεξίαο 

Μέζν 

Σεηξάγσλν 

F Δπίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 

Δπρέξεηα 5.271 3 1.757 457.398 p<.01 

Δπειημία 2.549 3 0.850 533.720 p<.01 

Πξσηνηππία 10.892 3 3.631 277.598 p<.01 
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Σν Γεκηνπξγηθφ Άηνκν ζηα Μαζεκαηηθά 

 

 

Σν δεκηνπξγηθφ άηνκν ζηα καζεκαηηθά εμεηάζηεθε σο πξνο δχν άμνλεο: ηα 

ραξαθηεξηζηηθά δεκηνπξγηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

  

 

Φαξαθηεξηζηηθά Γεκηνπξγηθήο Πξνζσπηθόηεηαο 

 

Ζ δεκηνπξγηθή πξνζσπηθφηεηα ζηα καζεκαηηθά εμεηάζηεθε κε ην Δξγαιείν Γεκηνπξγηθήο 

Πξνζσπηθφηεηαο. Αθνινπζνχλ ηα πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δξγαιείνπ 

Γεκηνπξγηθήο Πξνζσπηθφηεηαο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε γηα ηε δνκή ηεο δεκηνπξγηθήο πξνζσπηθφηεηαο. 

 

Πεξηγξαθηθά Απνηειέζκαηα ηνπ Δξγαιείνπ Γεκηνπξγηθήο Πξνζσπηθόηεηαο 

 

Σα πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δξγαιείνπ Γεκηνπξγηθήο Πξνζσπηθφηεηαο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.5. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη, νη ηππηθέο 

απνθιίζεηο, ην εχξνο, ε ινμφηεηα θαη ε θχξησζε θάζε δήισζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 

εξγαιείν. Έγηλε πξνζπάζεηα ψζηε νη δειψζεηο λα νκαδνπνηεζνχλ ζε θαηεγνξίεο 

δειψζεσλ πνπ εθθξάδνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο παξάγνληεο ηεο δεκηνπξγηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κνληέιν.  

πσο θαίλεηαη απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δειψζεσλ, ν βαζκφο ζπκθσλίαο ησλ 

ππνθεηκέλσλ θπκαηλφηαλ κεηαμχ ησλ ηηκψλ 4.330 θαη 5.894 ζε θιίκαθα 1-7. Φαίλεηαη φηη 

νη καζεηέο ζπκθψλεζαλ κε ηηο δειψζεηο Γ2 («Μπνξψ λα εμεγήζσ ζην δάζθαιφ κνπ κε 

πνην ηξφπν έιπζα έλα πξφβιεκα»), Γ5 («ηαλ πεξηκέλσ ξέζηα ρξεζηκνπνηψ ηα 

καζεκαηηθά πνπ μέξσ, γηα λα θάλσ ππνινγηζκνχο») θαη Γ17 («ηαλ θιείζσ ηα κάηηα κνπ, 

κπνξψ εχθνια λα θαληαζηψ κηα εηθφλα, κηα ζθελή ή έλα πξφζσπν πνπ έρσ μαλαδεί»), νη 

νπνίεο είραλ κέζν φξν πάλσ απφ 5.500. Αληίζεηα, νη καζεηέο δηαθψλεζαλ κε ηηο δειψζεηο 

Γ10 («Υξεζηκνπνηψ θαη βειηηψλσ ηηο ηδέεο ησλ ζπκκαζεηψλ κνπ ζηα καζεκαηηθά»), Γ7 

(«Δληνπίδσ εχθνια κνηίβα αξηζκψλ ή ζρεκάησλ») θαη Γ20 («ηαλ γξάθσ θάλσ ειάρηζηα 

ή θαζφινπ γξακκαηηθά θαη νξζνγξαθηθά ιάζε»), νη νπνίεο είραλ ηνπο ρακειφηεξνπο 

κέζνπο φξνπο. ζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο ηεο ινμφηεηαο θαη ηεο θχξησζεο, νη αληίζηνηρεο 
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ηηκέο ζε φιεο ηηο δειψζεηο είλαη κηθξφηεξεο απφ 2, ζηνηρείν πνπ δείρλεη φηη νη απαληήζεηο 

ησλ καζεηψλ ζηηο δειψζεηο ηνπ Δξγαιείνπ Γεκηνπξγηθήο Πξνζσπηθφηεηαο αθνινπζνχλ 

ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

 

Πίλαθαο 4.5 

Πεξηγξαθηθά Φαξαθηεξηζηηθά Δξγαιείνπ Γεκηνπξγηθήο Πξνζσπηθόηεηαο. 

Παξάγνληαο Γήισζε Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Δχξνο  Λνμφηεηα  Κχξησζε 

Γηαλνεηηθέο 

Ηθαλφηεηεο 

(Αλαιπηηθή) 

Γ1 

Γ2 

5.400 

5.860 

1.498 

1.456 

7 

7 

-.784 

-1.253 

-.069 

.840 

 

 (πλζεηηθή) 

Γ3  

Γ4 

4.934 

4.820 

1.748 

1.866 

7 

7 

-.570 

-.597 

-.553 

-.645 

 

 (Πξαθηηθή) 

Γ5 

Γ6 

5.653 

5.250 

1.781 

1.783 

7 

7 

-1.345 

-.841 

.815 

-.289 

Γλψζεηο/ 

πιινγηζκφο 

Γ7 

Γ8 

4.513 

5.384 

1.826 

2.028 

7 

7 

-.433 

-.854 

-.796 

-.093 

Πεξηβάιινλ Γ9 

Γ10 

4.588 

4.330 

2.200 

1.924 

7 

7 

-.386 

-.258 

-1.289 

-1.038 

Πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

Γ11 

Γ12 

5.370 

5.202 

1.432 

1.952 

7 

7 

-.730 

-.803 

.028 

-.509 

Κίλεηξα Γ13 

Γ14 

4.966 

5.211 

1.926 

1.937 

7 

7 

-.661 

-.863 

-.687 

-.416 

Γλσζηηθφ ηπι 

(Υσξηθφ) 

Γ15 

Γ16 

5.139 

5.051 

1.996 

1.954 

7 

7 

-.871 

-.685 

-.468 

-.711 

 

(Οπηηθφ) 

Γ17  

Γ18 

5.894 

5.072 

1.642 

1.829 

7 

7 

-1.610 

-.723 

1.770 

-.487 

 

(Λεθηηθφ) 

Γ19 

Γ20 

5.181 

4.560 

1.656 

1.804 

7 

7 

-.661 

-.385 

-.687 

-.726 
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Δπηβεβαίσζε ηεο Γνκήο ησλ Φαξαθηεξηζηηθώλ Γεκηνπξγηθήο Πξνζσπηθόηεηαο  

 

Ζ δνκή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ δεκηνπξγηθήο πξνζσπηθφηεηαο νξίζηεθε κε βάζε ην 

ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ πεξηέγξαςαλ νη Sternberg θαη Lubart (1996) θαη πξνζαξκφζηεθε 

ζηνλ ηνκέα ησλ καζεκαηηθψλ, κε ζηφρν λα αλαθέξεηαη ζηε καζεκαηηθά δεκηνπξγηθή 

πξνζσπηθφηεηα. Γηα λα εμεηαζηεί ε δνκή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ειέγρζεθε ε εγθπξφηεηα 

ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ. Σν κνληέιν απνηειείηαη απφ έμη δηαθξηηνχο 

παξάγνληεο, ηνλ παξάγνληα «Γηαλνεηηθέο Ηθαλφηεηεο», ηνλ παξάγνληα «Γλψζεηο/ 

πιινγηζκφο», ηνλ παξάγνληα «Πεξηβάιινλ», ηνλ παξάγνληα «Πξνζσπηθά 

Υαξαθηεξηζηηθά», ηνλ παξάγνληα «Κίλεηξα» θαη ηνλ παξάγνληα «Γλσζηηθφ ηπι». 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε, ε 

δνκή ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ θαίλεηαη λα είλαη θαηάιιειε, γηα λα πεξηγξάςεη ηε δνκή 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ δεκηνπξγηθήο πξνζσπηθφηεηαο (CFI=.908, ρ
2
= 325.396, df=165, 

ρ
2
/df=1.972, RMSEA=.052). 

ιεο νη δειψζεηο πνπ πεξηιήθζεθαλ ζην Δξγαιείν Γεκηνπξγηθήο Πξνζσπηθφηεηαο 

είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θνξηίζεηο ζηνπο αληίζηνηρνπο παξάγνληεο πξψηεο ηάμεο, 

φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 4.4. Σαπηφρξνλα, νη ζπληειεζηέο θφξηηζεο ησλ έμη 

παξαγφλησλ πξψηεο ηάμεο ζηνλ άδειν παξάγνληα αλψηεξεο ηάμεο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθνί. Λφγσ ηνπ φηη νη έμη παξάγνληεο θνξηίδνπλ ζε έλα παξάγνληα θαη δελ έρνπλ 

κεηαμχ ηνπο νπνηεζδήπνηε ζπζρεηίζεηο, επηβεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ δειψζεσλ 

γηα λα εξκελεχζνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο άδεινπο παξάγνληεο.  

Με βάζε ην Γηάγξακκα 4.4 νη παξάγνληεο «Γηαλνεηηθέο Ηθαλφηεηεο» (r=.96, R
2
= 

.92), «Γλψζεηο» (r=.95, R
2
= .90) θαη «Πξνζσπηθά Υαξαθηεξηζηηθά» (r=.86, R

2
= .73) 

έρνπλ ηηο πςειφηεξεο θνξηίζεηο ζηε «Γεκηνπξγηθή Πξνζσπηθφηεηα», ελψ νη παξάγνληεο 

«Πεξηβάιινλ» (r=.71, R
2
=.51), «Γλσζηηθφ ηπι» (r=.72, R

2
= .52) θαη «Κίλεηξα» (r=.74, 

R
2
= .53) έρνπλ ηηο ρακειφηεξεο θνξηίζεηο. 
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* Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο θαη ν αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε  

ηελ αληίζηνηρε εξκελεπφκελε δηαζπνξά. 

 

Γηάγξακκα 4.4. H Γνκή ηεο Γεκηνπξγηθήο Πξνζσπηθφηεηαο ζηα Μαζεκαηηθά. 

 

 

 

.86 (.73) 
Γεκηνπξγηθή 

Πξνζσπηθφηεηα 

.74 (.53) 

.71 (.51) 

.95 (.90) 

Γ3 

Γ4 

Γ1 

Γ5 

Γ6 

Γηαλνεηηθέο 

Ηθαλφηεηεο 

.53 (.29) 

.60 (.36) 

Γ2 

.55 (.30) 

.49 (.24) 

.60 (.35) 

.54 (.28) 

Γ8 

Γ7 
Γλψζεηο .53 (.28) 

.61 (.37) 

Γ10 

Γ9 
Πεξηβάιινλ .29 (.08) 

.81 (.65) 

Γ12 

Γ11 
Πξνζσπηθά 

Υαξαθηεξηζηηθά 

.50 (.25) 

.36 (.13) 

Γ14 

Γ13 
Κίλεηξα .80 (.64) 

.70 (.49) 

Γ17 

Γ18 

Γ15 

Γ19 

Γ20 

Γλσζηηθφ 

ηπι 

.38 (.15) 

.47 (.22) 

Γ16 

.45 (.20) 

.63 (.40) 

.35 (.12) 

.43 (.19) 

.96 (.92) 

.72 (.52) 
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Γλσζηηθά Φαξαθηεξηζηηθά Γεκηνπξγηθνύ Αηόκνπ 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ γλσζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δεκηνπξγηθνχ αηφκνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο ελδείμεηο: ε θαηνρή καζεκαηηθψλ γλψζεσλ, ε γεληθή δεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα θαη ε λνεκνζχλε. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληίζηνηρσλ εξγαιείσλ.  

 

Πεξηγξαθηθά Απνηειέζκαηα ηνπ Δξγαιείνπ Γεληθήο Γεκηνπξγηθόηεηαο 

  

πσο θαη ηα έξγα καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηα έξγα γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο 

αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ιχζεσλ πνπ πξφηεηλαλ νη καζεηέο (επρέξεηα), ηνλ 

αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηδεψλ πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηηο ιχζεηο (επειημία) θαη ην βαζκφ 

θαηλνηνκίαο ησλ ιχζεσλ (πξσηνηππία). Καηά κέζν φξν ζην Έξγν 1 πξνηάζεθαλ πάλσ απφ 

έμη απαληήζεηο (Μ.Ο.= 6.634, S.D.=3.664, Δχξνο= 24) θαη ζην Έξγν 2 πξνηάζεθαλ 

πεξηζζφηεξεο απφ νθηψ απαληήζεηο (Μ.Ο.= 8.792, S.D.=3.316, Δχξνο= 20). ζνλ αθνξά 

ζηελ επειημία, ζην Έξγν 1 θαηά κέζν φξν αμηνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν 

δηαθνξεηηθέο ηδέεο ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ (Μ.Ο.= 2.235, S.D.=0.745, Δχξνο= 3) 

θαη ζην Έξγν 2 αμηνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ηδέεο (Μ.Ο.= 

4.092, S.D.=1.555, Δχξνο= 7). Σέινο, ηφζν ζην Έξγν 1 (Μ.Ο.= 3.267, S.D.=1.251, Δχξνο= 

5) φζν θαη ζην Έξγν 2 (Μ.Ο.= 3.872, S.D.=1.182, Δχξνο= 5) κηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ αλαθέξζεθε ζε πνζνζηφ 5-10 % ησλ ππνθεηκέλσλ. 

Γηα ζθνπνχο ζχγθξηζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζε θαζέλα απφ ηα έξγα γεληθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ν Πίλαθαο 4.6 παξνπζηάδεη ην κέζν φξν επρέξεηαο, επειημίαο θαη 

πξσηνηππίαο, ζε θιίκαθα πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 0 θαη ηνπ 1. πσο θαίλεηαη απφ ηνπο 

κέζνπο φξνπο, νη καζεηέο πξφηεηλαλ πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ζην Έξγν 2 (Μ.Ο. Δπρέξεηαο= 

.440) απφ φηη ζην Έξγν 1 (Μ.Ο. Δπρέξεηαο= .276), αιιά νη ηδέεο πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζην Έξγν 

1 (Μ.Ο. Δπειημίαο= .745) ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηηο απαληήζεηο 

ηνπ Έξγνπ 2 (Μ.Ο. Δπειημίαο = .512). ηα δχν έξγα ν βαζκφο πξσηνηππίαο ήηαλ ζρεηηθά 

πςειφο (Έξγν 1: Μ.Ο. Πξσηνηππίαο = .653, Έξγν 2: Μ.Ο. Πξσηνηππίαο= .774) κε πην πξσηφηππεο 

απαληήζεηο λα πξνηείλνληαη ζην Έξγν 2.  
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Πίλαθαο 4.6 

Πεξηγξαθηθά Φαξαθηεξηζηηθά Δξγαιείνπ Γεληθήο Γεκηνπξγηθόηεηαο. 

Έξγα  Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Δχξνο Λνμφηεηα Κχξησζε 

 Δπρέξεηα .276 .153 1 .889 1.607 

Έξγν 1 Δπειημία .745 .248 1 -.687 -.006 

 Πξσηνηππία .653 .250 1 -.625 -.337 

 Δπρέξεηα .440 .166 1 .080 -.035 

Έξγν 2 Δπειημία .512 .194 1 -.121 -.567 

 Πξσηνηππία .774 .236 1 -1.234 .870 

 Δπρέξεηα .358 .130 1 .510 .683 

χλνιν Δπειημία .628 .166 1 -.466 .025 

 Πξσηνηππία .714 .188 1 -.684 .013 

 

Πεξηγξαθηθά Απνηειέζκαηα ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο Ιθαλόηεηαο 

  

Ο Πίλαθαο 4.7 παξνπζηάδεη ηα πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο 

Ηθαλφηεηαο γηα θάζε ηάμε. Ο κέζνο φξνο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ηεο η‘ ηάμεο ήηαλ 

πςειφηεξνο (Μ.Ο.= .710) ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν επίδνζεο ησλ καζεηψλ ηεο Δ‘ (Μ.Ο.= 

.695) θαη ηεο Γ‘ ηάμεο (Μ.Ο.= .646). Βέβαηα, παξαηεξψληαο ηνπο κέζνπο φξνπο ζε θάζε 

έξγν ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο Ηθαλφηεηαο ππήξραλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη 

καζεηέο ηεο Γ‘ ή ηεο Δ‘ ηάμεο είραλ πςειφηεξν κέζν φξν απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Δλδεηθηηθά, νη καζεηέο ηεο Γ‘ ηάμεο είραλ ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν ζην Έξγν 2 (Μ.Ο.= 

.842) ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηεο Δ‘ (Μ.Ο.= .821) θαη ηεο η‘ ηάμεο (Μ.Ο.= .630). ην 

Έξγν 1 ηελ πςειφηεξε επίδνζε είραλ νη καζεηέο ηεο Δ‘ ηάμεο (Μ.Ο.= .802), 

αθνινπζνχκελνη απφ ηνπο καζεηέο ηεο Γ‘ (Μ.Ο.= .728) θαη ηεο η‘ (Μ.Ο.= .630). Οη 

καζεηέο ηεο η‘ ηάμεο είραλ ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηα 

Έξγα 3, 4 θαη 5.     

πγθξίλνληαο ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ θάζε ηάμεο ζηα έξγα ηνπ Δξγαιείνπ 

Μαζεκαηηθήο Ηθαλφηεηαο θαίλεηαη φηη νη καζεηέο ηεο Γ‘ ηάμεο είραλ πην ςειφ κέζν φξν 

ζην Έξγν 2 πνπ αθνξνχζε ηε ζπλέρηζε κνηίβσλ (Μ.Ο.= .842) θαη πην ρακειφ κέζν φξν 

ζην Έξγν 3 πνπ αθνξνχζε ηελ εξκελεία γξαθηθήο παξάζηαζεο (Μ.Ο.= .362). Οη καζεηέο 

ηεο Δ‘ ηάμεο είραλ πην ςειφ κέζν φξν ζην Έξγν 2 πνπ αθνξνχζε ηε ζπλέρηζε κνηίβσλ 

(Μ.Ο.= .821) θαη πην ρακειφ κέζν φξν ζην Έξγν 5 πνπ αθνξνχζε ηνλ ππνινγηζκφ 
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πεξηκέηξνπ θαη εκβαδνχ ζε δνζέλ ζρήκα (Μ.Ο.=.326). Οη καζεηέο ηεο η‘ ηάμεο είραλ πην 

ςειφ κέζν φξν ζην Έξγν 3 (γξαθηθή παξάζηαζε) (Μ.Ο.= .917) θαη πην ρακειφ κέζν φξν 

ζην Έξγν 5 (Μ.Ο.=.555). 

 

Πίλαθαο 4.7 

Πεξηγξαθηθά Φαξαθηεξηζηηθά Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο Ιθαλόηεηαο. 

Έξγα  Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Δχξνο 

 Γ‘ Σάμε .728 .208 1 

Έξγν 1 Δ‘ Σάμε .802 .166 1 

 η‘ ηάμε .630 .300 1 

 Γ‘ Σάμε .842 .273 1 

Έξγν 2 Δ‘ Σάμε .821 .288 1 

 η‘ ηάμε .717 .333 1 

 Γ‘ Σάμε .362 .383 1 

Έξγν 3 Δ‘ Σάμε .660 .276 1 

 η‘ ηάμε .917 .193 1 

 Γ‘ Σάμε .637 .312 1 

Έξγν 4 Δ‘ Σάμε .709 .415 1 

 η‘ ηάμε .858 .258 1 

 Γ‘ Σάμε .534 .406 1 

Έξγν 5 Δ‘ Σάμε .326 .320 1 

 η‘ ηάμε .555 .453 1 

 Γ‘ Σάμε .646 .192 1 

χλνιν Δ‘ Σάμε .695 .178 1 

 η‘ ηάμε .710 .217 1 

 

 

Πεξηγξαθηθά Απνηειέζκαηα ηνπ Δξγαιείνπ Ννεκνζύλεο 

 

Σα πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα ηνπ Δξγαιείνπ Ννεκνζχλεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

4.8. πγθεθξηκέλα, ζηνλ Πίλαθα 4.8 παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο 

απνθιίζεηο ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ζην εξγαιείν, θαζψο θαη ζε θάζε 

θαηεγνξία έξγσλ. Λφγσ ηνπ φηη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 
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επίπεδα D θαη Δ ηνπ ΝΝΑΣ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθφ αξηζκφ έξγσλ αλά 

θαηεγνξία, ππνινγίζηεθε ν ιφγνο ησλ νξζψλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη καζεηέο ζε θάζε 

θαηεγνξία έξγνπ πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ ηνπ εξγαιείνπ. πσο θαίλεηαη 

απφ ηνλ Πίλαθα 4.8, νη καζεηέο είραλ πςειή επίδνζε ζηα έξγα ζπκπιήξσζεο κνηίβνπ 

(Μ.Ο.= .793) ελψ είραλ ρακειή επίδνζε ζηα έξγα αλαινγηθνχ ζπιινγηζκνχ (Μ.Ο.= .386). 

Ζ ζπλνιηθή επίδνζε ησλ ππνθεηκέλσλ ζην Δξγαιείν Μέηξεζεο Ννεκνζχλεο ήηαλ ζρεηηθά 

ρακειή, φπσο ππνδειψλεηαη απφ ην κέζν φξν (Μ.Ο. =19.019). 

 

Πίλαθαο 4.8 

Πεξηγξαθηθά Φαξαθηεξηζηηθά Δξγαιείνπ Ννεκνζύλεο. 

Έξγα Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Δχξνο Λνμφηεηα Κχξησζε 

πκπιήξσζε Μνηίβνπ .793 .213 1 -1.134 1.188 

Αλαινγηθφο πιινγηζκφο .386 .210 1 .282 -.366 

εηξηαθφο πιινγηζκφο .540 .256 1 -.100 -.851 

Υσξηθή Οπηηθνπνίεζε .432 .214 1 .167 -.732 

χλνιν 19.019 6.471 38 .193 -.511 

 

ζνλ αθνξά ζηε λνεκνζχλε, θξίζεθε ζθφπηκε ε δηεξεχλεζε ηεο Threshold Theory of 

Intelligence. χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

λνεκνζχλεο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε φιν ην εχξνο ηνπ πιεζπζκνχ, κε κφλε εμαίξεζε 

ηα άηνκα κε ηδηαίηεξα πςειφ δείθηε λνεκνζχλεο ζηα νπνία απηή ε ζρέζε δελ πθίζηαηαη 

(Runco, 2007 · Torrance, 1962). Χο εθ ηνχηνπ, έγηλε ζπζρεηηζηηθή αλάιπζε αλάκεζα ζηα 

ζηνηρεία ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο (επρέξεηα, επειημία, πξσηνηππία) θαη ηεο 

λνεκνζχλεο, αξρηθά ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ θαη αθνινχζσο ζε ππννκάδεο πιεζπζκψλ.  

Ο Πίλαθαο 4.9 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπζρεηηζηηθή 

αλάιπζε αλάκεζα ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη ην βαζκφ λνεκνζχλεο ησλ 

καζεηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έδεημαλ φηη ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ππήξραλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο 

λνεκνζχλεο. Δηδηθφηεξα, ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο λνεκνζχλεο θαη ηεο 

επρέξεηαο ήηαλ r=.365, ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο λνεκνζχλεο θαη ηεο 

επειημίαο ήηαλ r=.337 θαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο λνεκνζχλεο θαη ηεο 

πξσηνηππίαο ήηαλ r=.295. Παξφια απηά, γηα ηνπο καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην αλψηεξν 
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5% (Ν=29) ησλ επηδφζεσλ ηνπ ΝΝΑΣ ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα δελ έρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηε λνεκνζχλε (p<.05). 

 

Πίλαθαο 4.9 

Σπζρέηηζε ηνπ Βαζκνύ Ννεκνζύλεο κε ηε Μαζεκαηηθή Γεκηνπξγηθόηεηα. 

 πλνιηθφο πιεζπζκφο 

r (p) 

Δπίδνζε > 95% 

r (p) 

Δπρέξεηα .365 (.001)* .210 (.274) 

Δπειημία .337 (.001)* .038 (.847) 

Πξσηνηππία .295 (.001)* .076 (.695) 

* ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζε επίπεδν p<.05. 

 

Σύγθξηζε Οκάδσλ Μαζεηώλ σο πξνο ηα Γλσζηηθά Φαξαθηεξηζηηθά 

 

Με ζηφρν ηε ζχγθξηζε ησλ γλσζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη ηέζζεξηο 

νκάδεο καζεηψλ πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ην βαζκφ καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο έγηλε 

πνιιαπιή αλάιπζε δηαζπνξάο. Ο Πίλαθαο 4.10 παξνπζηάδεη ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηηο 

ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ καζεηψλ σο πξνο ηελ θαηνρή καζεκαηηθψλ 

γλψζεσλ, ην βαζκφ λνεκνζχλεο θαη ηε γεληθή δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα θαη ν Πίλαθαο 4.11 

παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο αλάιπζεο δηαζπνξάο. 

 

Πίλαθαο 4.10 

Μέζνη Όξνη Ννεκνζύλεο, Μαζεκαηηθώλ Γλώζεσλ θαη Γεληθήο Γεκηνπξγηθόηεηαο ησλ 

Οκάδσλ Μαζεηώλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μαζεκαηηθέο 

Γλψζεηο 

Γεληθή 

Γεκηνπξγηθφηεηα 

Ννεκνζχλε 

Οκάδα 1 X


(SD) .516 (.185) 1.501 (.445) 14.817 (4.975) 

Οκάδα 2 X


(SD) .634 (.180) 1.635 (.401) 17.840 (6.446) 

Οκάδα 3 X


(SD) .725 (.169) 1.769 (.381) 20.393 (5.842) 

Οκάδα 4 X


(SD) .836 (.132) 1.897 (.374) 22.870 (6.290) 

χλνιν X


(SD) .678 (.195) 1.700 (.414) 19.019 (6.470) 
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πσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.10, ε Οκάδα 4 έρεη ηελ πςειφηεξε επίδνζε ζην 

Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Ηθαλφηεηαο, ζην Δξγαιείν Ννεκνζχλεο θαη ζην Δξγαιείν Γεληθήο 

Γεκηνπξγηθφηεηαο, αθνινπζνχκελε απφ ηελ Οκάδα 3, ηελ Οκάδα 2 θαη ηελ Οκάδα 1. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο αλάιπζεο δηαζπνξάο επηβεβαίσζαλ φηη νη καζεηέο πνπ 

αλήθνπλ ζε θάζε νκάδα εθηφο απφ ην δηαθνξεηηθφ βαζκφ καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, 

δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο θαη σο πξνο ηα άιια γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Pillai‘s F(3,472)= 

17.094, p<.05). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε έδεημε φηη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο νκάδεο 

καζεηψλ νθείινληαη ζηελ θαηνρή καζεκαηηθψλ γλψζεσλ (F(3, 472)=49.162, p<.01), ζην 

βαζκφ λνεκνζχλεο (F(3, 472)=26.076, p<.01) θαη ζηε γεληθή δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα 

(F(3,472)=14.733, p<.01). Σαπηφρξνλα, ε αλάιπζε έδεημε φηη νη ηέζζεξηο νκάδεο καζεηψλ 

πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, δεκηνπξγνχλ ηέζζεξηο νκάδεο 

καζεηψλ πνπ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηηο καζεκαηηθέο 

γλψζεηο θαη ην βαζκφ λνεκνζχλεο (p<.05). ζνλ αθνξά ζηε γεληθή δεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα ζρεκαηίδνληαη δχν θαηεγνξίεο καζεηψλ. Ζ πξψηε θαηεγνξία ζρεκαηίδεηαη απφ 

ηηο Οκάδεο 1 θαη 2 (p=.126) θαη ε δεχηεξε θαηεγνξία ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο Οκάδεο 3 θαη 4 

(p=.169) πνπ κεηαμχ ηνπο έρνπλ παξφκνηα επίδνζε ζην Δξγαιείν Γεληθήο 

Γεκηνπξγηθφηεηαο. 

 

Πίλαθαο 4.11 

Απνηειέζκαηα Πνιιαπιήο Αλάιπζεο Γηαζπνξάο γηα ηα Γλσζηηθά Φαξαθηεξηζηηθά. 

 

Σύγθξηζε ησλ Μαζεηώλ από δηαθνξεηηθέο Ηιηθηαθέο Οκάδεο  

 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο ειηθίαο, σο έλα απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ελδερνκέλσο λα επεξεάδεη ηελ 

ηθαλφηεηα καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, έγηλε κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ηεο αληίζηνηρεο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ αλάινγα κε ηελ ηάμε ζηελ νπνία θνηηνχζαλ. Οη κέζνη φξνη ησλ 

 Άζξνηζκα 

Σεηξαγψλσλ 

Βαζκνί 

Διεπζεξίαο 

Μέζν 

Σεηξάγσλν 

F Δπίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 

Μαζεκαηηθέο 

γλψζεηο 
4.294 

3 
1.431 49.162 

p<.01 

Γεληθή 

Γεκηνπξγηθφηεηα 
6.983 

3 
2.328 14.733 

p<.01 

Ννεκνζχλε 2827.652 3 942.551 26.076 p<.01 Μα
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ηξηψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ζηηο ηθαλφηεηεο επρέξεηαο, επειημίαο θαη πξσηνηππίαο ζηα έξγα 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.12. πσο θαίλεηαη απφ 

ηνπο κέζνπο φξνπο, νη καζεηέο ηεο η‘ ηάμεο είραλ ηελ πςειφηεξε επίδνζε ζηηο ηξεηο 

ηθαλφηεηεο αθνινπζνχκελνη απφ ηνπο καζεηέο ηεο Δ‘ θαη ηεο Γ‘ ηάμεο. 

 

Πίλαθαο 4.12 

Μέζνη Όξνη Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθόηεηαο αλάκεζα ζηνπο Μαζεηέο ησλ ηξηώλ Τάμεσλ. 

  Γ‘ Σάμε 

X


(SD) 

Δ‘ Σάμε 

X


(SD) 

η‘ Σάμε 

X


(SD) 

 Δπρέξεηα .330 (.132) .376 (.122) .428 (.122) 

Μαζεκαηηθή 

Γεκηνπξγηθφηεηα 

Δπειημία 
.255 (.082) .287 (.082) .300 (.96) 

 Πξσηνηππία .394 (.161) .457 (.176) .486 (.169) 

 

Ζ πνιιαπιή αλάιπζε δηαζπνξάο έδεημε φηη νη ηξεηο νκάδεο καζεηψλ είραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ νθείινληαη ζηηο ηθαλφηεηεο επρέξεηαο, επειημίαο θαη 

πξσηνηππίαο, σο απνηέιεζκα ηεο ειηθηαθήο ηνπο δηαθνξάο (Pillai‘s F(3,472)= 7.805, p<.05). 

Ο Πίλαθαο 4.13 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο αλάιπζεο δηαζπνξάο. 

 

Πίλαθαο 4.13 

Απνηειέζκαηα Πνιιαπιήο Αλάιπζεο Γηαζπνξάο γηα ηε Μαζεκαηηθή Γεκηνπξγηθόηεηα ζε 

ζρέζε κε ηελ Ηιηθία. 

 

Δπηπξφζζεηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έδεημαλ φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο θαη ζηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο αλάκεζα ζηηο 

ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο καζεηψλ (p<.05). Πην ζπγθεθξηκέλα, εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα επρέξεηαο (p<.05) κεηαμχ ησλ καζεηψλ ησλ 

ηξηψλ ηάμεσλ. Χο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο επειημίαο θαη πξσηνηππίαο, παξαηεξήζεθαλ 

 Άζξνηζκα 

Σεηξαγψλσλ 

Βαζκνί 

Διεπζεξίαο 

Μέζν 

Σεηξάγσλν 

F Δπίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 

Δπρέξεηα .685 2 .342 21.389 p<0.01 

Δπειημία .173 2 .087 12.606 p<0.01 

Πξσηνηππία .698 2 .349 12.319 p<0.01 Μα
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p<.05) κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηεο Γ‘ ηάμεο θαη ησλ 

κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία καζεηψλ, ελψ δελ εληνπίζηεθαλ αληίζηνηρεο δηαθνξέο ζηηο 

ηθαλφηεηεο επειημίαο (p=.477) θαη πξσηνηππίαο (p=.372) κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηεο Δ‘ θαη 

η‘ ηάμεο.  

 

Ιθαλόηεηα Πξόβιεςεο ηεο Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθόηεηαο από ηα Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Αηόκνπ  

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ηθαλφηεηαο πξφβιεςεο ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο απφ ηα 

γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ ειηθηαθή 

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, έγηλε παιηλδξνκηθή αλάιπζε. Δηδηθφηεξα, ην Γηάγξακκα 4.5 

παξνπζηάδεη ην κνληέιν ζην νπνίν ηα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ε ειηθία ηνπ αηφκνπ απνηεινχλ δείθηεο πξφβιεςεο ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο. Αλάκεζα ζηα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηεξεπλήζεθαλ 

πεξηιήθζεθε ε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα, ν βαζκφο λνεκνζχλεο θαη ε γεληθή 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο νξίζηεθαλ κε βάζε 

ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην γλσζηηθφ ζηπι, ηηο γλψζεηο, ηηο δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο, 

ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα θίλεηξα θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν επηζπκνχλ λα 

εξγάδνληαη. Ζ επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε έδεημε φηη ε πξνζαξκνγή ησλ 

δεδνκέλσλ ζην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κνληέιν ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή, επηβεβαηψλνληαο 

ηελ εγθπξφηεηα ηεο δνκήο ηνπ κνληέινπ  (CFI=.933, ρ
2
= 1025.126, df=634, ρ

2
/df=1.617, 

RMSEA=.040). 

 πσο θαίλεηαη απφ ην Γηάγξακκα 4.5, νη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο ησλ πέληε 

παξαγφλησλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. Ζ θαηνρή καζεκαηηθψλ γλψζεσλ (r=.38) θαη 

γεληθψλ δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ (r=.34) απνηεινχλ ηνπο πην ηζρπξνχο δείθηεο εξκελείαο 

ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Δπηπξφζζεηα, ε ειηθία (r=.27), ε λνεκνζχλε (r=.22) 

θαη ε πξνζσπηθφηεηα ησλ καζεηψλ (r=.16) ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εξκελεία ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν επεμεγεί ην 68.6% 

ηεο δηαζπνξάο ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο.  

Παιηλδξνκηθέο αλαιχζεηο έγηλαλ, επίζεο, γηα ηε δηεξεχλεζε θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ 

ηνπ δεκηνπξγηθνχ αηφκνπ μερσξηζηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηεξεχλεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο πξφβιεςεο ηνπ δεκηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθφηεηαο επηβεβαηψζεθε ε δνκή ηνπ κνληέινπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα 
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10 (CFI=.930, ρ
2
=789.852, df=444, ρ

2
/df=1.779, RMSEA=.045). Ο ζπληειεζηήο 

παιηλδξφκεζεο ηεο δεκηνπξγηθήο πξνζσπηθφηεηαο ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, επηβεβαηψλνληαο φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο κπνξνχλ 

λα πξνβιέςνπλ ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ, εξκελεχνληαο έλα πνιχ 

ρακειφ πνζνζηφ ηεο δηαζπνξάο ηεο (9%).   

ζνλ αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ησλ γλσζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ εμεηάζηεθε ε δνκή 

ηνπ κνληέινπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα 11. Ζ επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή 

αλάιπζε έδεημε φηη ε πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κνληέιν 

ήηαλ πνιχ θαιή, επηβεβαηψλνληαο ηελ εγθπξφηεηα ηεο δνκήο ηνπ κνληέινπ (CFI=.980, ρ
2
= 

179.199, df=101, ρ
2
/df=1.774, RMSEA=.05). Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο, ε 

γεληθή δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα (r=.42) θαη ε θαηνρή καζεκαηηθψλ γλψζεσλ (r=.41) έρνπλ 

ηνπο πςειφηεξνπο ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο, αθνινπζνχκελα απφ ηε λνεκνζχλε 

(r=.22). Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εξκελεχεη ην 61.3% ηεο δηαζπνξάο ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο.  

ε ζρέζε κε ηελ ειηθία, εμεηάζηεθε ε δνκή ηνπ κνληέινπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 

Παξάξηεκα 12. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είρε πνιχ θαιή πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο (CFI=.985, ρ
2
= 99.371, df=51, ρ

2
/df=1.948, RMSEA=.058), 

επηβεβαηψλνληαο φηη ε ειηθία έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνβιέςεη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ 

ζην εξγαιείν καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο (p<.05). Μάιηζηα, ε ειηθία κπνξνχζε λα 

εξκελεχζεη ην 15.3% ηεο δηαζπνξάο ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Σαπηφρξνλα, 

εμεηάζηεθε θαηά πφζν ν παξάγνληαο ειηθία ζπλεηζθέξεη ζηε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα κέζσ ησλ γλψζεσλ ηνπ καζεηή, σο επαθφινπζν ηεο γλσζηηθήο ηνπ 

αλάπηπμεο. Παξφια απηά ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δελ ήηαλ πην θαηάιιειν απφ ην 

πξνεγνχκελν (CFI=.932, ρ
2
= 392.692, df=117, ρ

2
/df=3.356, RMSEA=.078), γηα λα 

εξκελεχζεη ηε ζπλεηζθνξά ηεο ειηθίαο ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, ιφγσ ηνπ δείθηε 

ρ
2
/df πνπ ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ 2. Μα
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* Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο θαη ν αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε ηελ αληίζηνηρε εξκελεπφκελε δηαζπνξά.  

 

Γηάγξακκα 4.5. H Ηθαλφηεηα Πξφβιεςεο ηνπ Γεκηνπξγηθνχ Απνηειέζκαηνο απφ ηα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Αηφκνπ.

.38 

      .22  

.34  

    .16 

.97 (.93) 

.98 (.98) 

Γεκηνπξγηθφ 
Απνηέιεζκα 

.94 (.87) 

.72  

.77  

.43  

.42  

.42 

.50  

.27  

.53  

.51 (.26) 

.62 (.39) 

.21 (.05) 

Δπειημία 1 

Δπειημία 2 

Δπειημία 3 

Δπειημία 4 
.30 (.10) 

Δπειημία  

.42 (.18) 

.49 (.24) 

.19 (.04) 

Πξσηνηππία 1 

Πξσηνηππία 2 

Πξσηνηππία 3 

Πξσηνηππία 4  
4 

.33 (.11) 

Πξσηνηππία  

.55 (.31) 

.68 (.47) 

.50 (.25) 

Δπρέξεηα 1 

Δπρέξεηα 2 

Δπρέξεηα 3 

Δπρέξεηα 4 
.41 (.17) 

Δπρέξεηα  

.84 (.71) 

Γεκηνπξγηθή 
Πξνζσπηθφηεηα 

.73 (.53) 

.70 (.49) 

.95 (.90) 

.99 (.98) 

.71 (.51) 

Γ17 

Γ18 

Γ15 

Γ19 

Γ20 

Γ16 
.38 (.15) 

.47 (.22) 

.45 (.20) 

.63 (.40) 

.35 (.12) 

.43 (.19) 

Γλσζηηθφ ηπι 

Γ3 

Γ4 

Γ1 

Γ5 

Γ6 

Γ2 

.51 (.26) 

.59 (.35) 

.54 (.29) 

.49 (.24) 

.59 (.35) 

.54 (.29) 

Γηαλνεηηθέο 

Ηθαλφηεηεο 

Γ8 

Γ7 .53 (.28) 

.61 (.37) 

Γλψζεηο 

Γ10 

Γ9 .28 (.08) 

.82 (.68) 

Πεξηβάιινλ 

Γ12 

Γ11 .50 (.25) 

.36 (.13) 

Πξνζσπηθά 

Υαξαθηεξηζηηθά 

Γ14 

Γ13 .80 (.65) 

.69 (.48) 
Κίλεηξα 

.78 (.62) 

.75 (.56) 

Δπρέξεηα 

Πξσηνηππία 

Δπειημία .78 (.62) 

Ννεκνζχλε 

Γεληθή 
Γεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα 
 

Πξνυπάξρνπζεο 
γλψζεηο ζηα 
Μαζεκαηηθά 

 

.40 

.31 

.23 

.40 Ζιηθία 

.27 
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Ζ Γεκηνπξγηθή Γηαδηθαζία 

 

 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο έγηλε κέζσ ηεο δηεμαγσγήο ζπλεληεχμεσλ. Ζ 

αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ επηθεληξψζεθε ζηνλ εληνπηζκφ ζηνηρείσλ πνπ επηβεβαηψλνπλ 

ηηο ππν-δηαδηθαζίεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηε Sheffield (2009). Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη αλά ππν-δηαδηθαζία θαη γηα θάζε ππν-δηαδηθαζία παξαηίζεληαη 

ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Αθνινχζσο, γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ ππν-δηαδηθαζηψλ, κε 

ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ νκνηνηήησλ ή/θαη δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο νκάδεο καζεηψλ. 

 

 

Γηεξεύλεζε  

 

Οκάδα καζεηώλ κε ρακειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

 

Ζ ππν-δηαδηθαζία ηεο δηεξεχλεζεο απνπζίαδε απφ ηνπο καζεηέο κε ρακειφ βαζκφ 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Οη καζεηέο έιαβαλ ππφςε ηνπο κφλν ηηο δηαθνξεηηθέο 

πξάμεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθηειέζνπλ ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο, ρσξίο απηφ 

απαξαίηεηα λα ηνπο νδεγεί ζηελ εκθάληζε ιχζεσλ. 

Μ386: Γελ ρξεηάδεηαη λα βάδσ ζπλέρεηα πνιιαπιαζηαζκό, κπνξώ λα βάισ θαη 

πξόζζεζε θαη αθαίξεζε...4+4=8. 

Σ: Θα πξέπεη λα μεθηλήζεηο από ην 2 όκσο γηα λα θηάζεηο ζην 8. 

Μ386: Τόηε ζθέθηνκαη λα αθαηξέζσ 6, αιιά δελ γίλεηαη από ηα ιίγα λα αθαηξέζσ 

ηα πνιιά. 

 

Μ114: Τώξα ζθέθηνκαη αλ γίλεηαη κε δηαίξεζε...Γελ μέξσ άιιν... Γελ μέξσ όκσο 

πώο λα ην θάλσ κε δηαίξεζε...Δίλαη :4; 

 

Πέξα απφ ηε ρξήζε δηαθνξεηηθήο πξάμεο, ειάρηζηνη καζεηέο απφ απηή ηελ νκάδα 

δνθίκαζαλ λα αλαιχζνπλ ηηο δχν βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εθηειεί ε κεραλή, ην Υ4 θαη ην 

+6. Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο Μ1 θαη Μ74 βξήθαλ ελαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ 

απνηέιεζκα 4 ή 6. 

Μ1: Ξέξσ θαη άιιεο ιύζεηο, κε δύν αξηζκνύο 2+3+3. 

Σ: Πώο ζθέθηεθεο ην +3+3; 

Μ1: Γηαηί 3+3 είλαη 6, ην 3 είλαη ην κηζό ηνπ 6. 

Σ: Μπνξείο λα ζθεθηείο θαη άιιεο ιύζεηο; 

Μ1: Μπνξνύκε λα πνύκε +4+2. Σθέθηεθα 8+1+5=14. 
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Σ: Κάζε θνξά ηη θάλεηο δειαδή; 

Μ1: +6. 

 

Μ74: +3+3 γίλεηαη....+1+1+1+1+1+1....+2+2+2. 

Σ: Πώο ηα ζθέθηεθεο; 

Μ74: Δπεηδή θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο θάλεη απνηέιεζκα +6. 
 

Οκάδα καζεηώλ κε κέηξηα καζεκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

 

ε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα καζεηψλ κε ρακειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, νη καζεηέο 

απηήο ηεο νκάδαο θαηάθεξαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηε κηα παξάκεηξν ηνπ έξγνπ, απηή ησλ 

πξάμεσλ. Καηά πξψην ιφγν, φπσο θαη νη καζεηέο κε ρακειή καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα, νη καζεηέο κε κέηξηα δεκηνπξγηθφηεηα θαηέθπγαλ ζηελ ελαιιαγή 

πξάμεσλ γηα ηελ εχξεζε ιχζεσλ. 

Μ36: Δπεηδή δελ ήζεια λα βάδσ ζπλέρεηα ηα ίδηα, πξνζπάζεζα λα βάισ θαη ηηο 

ηέζζεξηο πξάμεηο όρη κόλν κηα. 

 

Μ79: Σθέθηεθα όηη αλ έβαδα ζπλέρεηα ηνπο ίδηνπο αξηζκνύο δελ ζα κπνξνύζα λα 

βξσ άιιεο απαληήζεηο, ελώ αλ βάισ θαη άιιεο πξάμεηο ζα είλαη πην θαινί νη 

ηξόπνη πνπ ζα βξσ... 

 

Μ52: Απιώο ζθέθηνκαη λα θάλσ από όιεο ηηο πξάμεηο, +, -, :, Φ...  

 

Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο κε κέηξηα καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα αλαθέξζεθαλ ζηελ 

αμηνπνίεζε ζπλδπαζκνχ πξάμεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο Μ63 θαη Μ367 

ζθέθηεθαλ ηνπο ζπλδπαζκνχο πξάμεσλ πνπ έθαλαλ, ψζηε λα εληνπίζνπλ δηαθνξεηηθέο 

ιχζεηο: 

Μ63: Σθέθηνκαη ηη δελ έβαια, αο πνύκε έβαια ην Φ, έβαια ην Φ κε +, έβαια ην +, 

λα βάισ – κε +... 

 

Μ367: Δπεηδή πξηλ έθαλα ζπλέρεηα Φ θαη + είπα λα θάλσ Φ θαη :. 

 

Ο ζπλδπαζκφο πξάμεσλ νδήγεζε ηνπο καζεηέο ζηελ εχξεζε «παξαγσγηθψλ κεζφδσλ». Με 

άιια ιφγηα, νη καζεηέο εληφπηζαλ ιχζεηο νη νπνίεο κε θάπνηα παξαιιαγή ζηνπο αξηζκνχο 

θαη ηηο πξάμεηο νδεγνχληαλ ζηελ εχξεζε δηαθνξεηηθψλ ιχζεσλ κε παξφκνηα δνκή. 

Μ381: 2Φ9-10. Απιώο ζπλερίδσ ην ίδην, ηνλ πίλαθα ηνπ 2. 2Φ10-12=8,  2Φ11-14, 

2Φ13-18=8... 

Σ: Πεξίγξαςε κνπ πώο εξγάζηεθεο. 

Μ381: Με ηνλ πίλαθα ηνπ 2 θαη κεηά θάλσ πξόζζεζε ή αθαίξεζε. 
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Μ32: Πξνζπαζώ λα θάλσ ηνπο αξηζκνύο κεγαιύηεξνπο θαη κεηά λα ηνπο 

κηθξάλσ...12Φ2:3. 

Σ: Απηό πώο ήξζε ζην κπαιό ζνπ; 

Μ32: Κάλσ ζπλέρεηα ην ίδην. Δπεηδή δελ έρεη κεγάιε δηαθνξά ην 2 κε ην 8, δηαιέγσ 

έλα αξηζκό θαη ηνλ θάλσ κεγαιύηεξν κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκό θαη κεηά ην 

δηαηξώ γηα λα βξσ ην ίδην...Γηα παξάδεηγκα λα θάλσ Φ80:20. 

 

ην πιαίζην ηεο δηεξεχλεζεο ησλ πξάμεσλ, νη καζεηέο απηήο ηεο νκάδαο θαηάθεξαλ λα 

αλαιχζνπλ κε επηηπρία ηηο δηαδηθαζίεο Υ4 θαη +6. Οη καζεηέο αθνινχζεζαλ θπξίσο 

δηαδηθαζίεο κε φκνηα δνκή, φπσο γηα παξάδεηγκα επαλαιακβαλφκελε πξφζζεζε, γηα ηελ 

εχξεζε ιχζεσλ. 

Μ77: 2+3+3...2+3+1+1+1. 

Σ: Πώο ην ζθέθηεθεο; 

Μ77: Δίλαη ην ίδην κε ην 2+3+3...2+4+2...2+5+1. 

Σ: Απηέο ηηο ηδέεο πώο ηηο ζθέθηεζαη; Μνηάδνπλ κεηαμύ ηνπο; 

Μ77: Δίλαη παξόκνηεο, απιώο αιιάδνπκε ηνπο αξηζκνύο. 

 

Μ36: 2+4+2. 

Σ: Απηό πώο ήξζε ζην κπαιό ζνπ; 

Μ36: Γηα λα γίλεη ην 2 ζε 8 πξέπεη λα πξνζζέζνπκε 6. Γηα λα κελ πξνζζέζνπκε 

πάιη 6 κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε 2 θαη αθόκα 4...2+5+1. 

Σ: Απηό πώο ην βξήθεο; 

Μ36: Δπεηδή πξέπεη λα βξσ πνιινύο ηξόπνπο από ην 2 ζην 8 κνηξάδσ ην 6 κε 

πνιινύο ηξόπνπο. 

 

Οκάδα καζεηώλ κε θαιή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

 

Οη καζεηέο απηήο ηεο νκάδαο έιαβαλ ππφςε ηνπο θαη ηε δεχηεξε παξάκεηξν ηνπ έξγνπ, 

απηή ησλ αξηζκψλ, θαηά ηε δηεξεχλεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο. Γειαδή, πέξα 

απφ ηελ ελαιιαγή θαη ην ζπλδπαζκφ πξάμεσλ πνπ παξνπζίαζαλ νη δχν πξναλαθεξζέληεο 

νκάδεο, ε νκάδα κε θαιή δεκηνπξγηθφηεηα αλαινγίζηεθε ην είδνο ηνπ αξηζκνχ θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπκβφισλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο καζεκαηηθέο πξνηάζεηο. 

κνηα φπσο θαη νη δχν πξνεγνχκελεο νκάδεο, νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ αξρηθά 

απνκνλσκέλεο πξάμεηο θαη αθνινχζσο ζθέθηεθαλ ζπλδπαζκφ πξάμεσλ. Σα απνζπάζκαηα 

πνπ παξαηίζεληαη πην θάησ, απφ ην Μ356 θαη ην Μ28, είλαη ελδεηθηηθά γηα ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νη καζεηέο ζθέθηεθαλ ζεηξηαθά ηηο πξάμεηο. 

Μ356: Αθνύ κπνξνύκε λα βάινπκε ην :, ην -, +, Φ.  Θα μεθηλήζνπκε κε ην + κεηά 

κε ην -... 

 

Μ28: Σθέθηεθα λα κελ βάδσ κόλν πξόζζεζε, λα αιιάμσ ηελ πξάμε κνπ θαη 

ζθέθηεθα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό....Θα βάισ θάηη θαη κε δηαίξεζε ηώξα. 
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Οη Μ68, Μ56 θαη Μ20 ζθέθηεθαλ πνηνπο ζπλδπαζκνχο πξάμεσλ είραλ θάλεη, ψζηε λα 

ζθεθηνχλ θάηη δηαθνξεηηθφ. Οη καζεηέο αλέθεξαλ φηη ν ιφγνο πνπ αμηνπνίεζαλ 

ζπλδπαζκφ πξάμεσλ ήηαλ ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ «ζπκβφισλ» πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ. 

Μ68: Σθέθηνκαη ην + θαη - αιιά ην μαλάθαλα... + θαη κεηά : δελ ην έθαλα. 

 

Μ56: Έθαλα + κε Φ, + κε - αιιά έρεη πάξα πνιιά. Καη κε δηαίξεζε γίλεηαη.... 

 

Μ20: Γηα λα ηηο θάλσ πην έμππλεο (ηηο ιύζεηο) πξέπεη λα βάισ πνιιά 

ζύκβνια...Ααα ζα βάισ δύν πξάμεηο καδί. 

 

Αθνχ νη καζεηέο εληφπηζαλ δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ησλ πξάμεσλ, θαηέθπγαλ ζηελ 

αμηνπνίεζε άιινπ είδνπο παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηηο νπνίεο ρεηξίζηεθαλ επέιηθηα 

δηαηεξψληαο, φκσο, ηε δνκή ηνπο. Δλδεηθηηθέο είλαη νη πην θάησ αλαθνξέο: 

Μ20: 2Φ32:8. 

Σ: Πώο ην ζθέθηεθεο; 

Μ20: Τν 32 θαη ην 8 δηαηξνύληαη θαη όηαλ θάλεηο 2Φ32=64 ην 64 δηαηξείηαη κε ην 

8. 2Φ20:5=8 

Σ: Πώο βξίζθεηο απηέο ηηο απαληήζεηο; 

Μ20: Σθέθηεθα ηνπο δηαηξέηεο ηνπ 8 θαη θαηέιεμα ζην 40 θαη ζθέθηεθα όηη ην 

2Φ20=40 θαη κεηά ζθέθηεθα πνηνο αξηζκόο ρξεηάδεηαη γηα λα γίλεη 8 θαη 

έγξαςα ην 5. 

 

Μ10: Υπάξρνπλ άπεηξνη ζπλδπαζκνί, γηα λα ιύζεηο ηελ άζθεζε. 

Σ: Πώο ην ζθέθηεθεο όηη είλαη άπεηξνη νη ηξόπνη;  

Μ10: Δπεηδή πξόζεμα όηη κπνξεί λα γίλεη ζηε κεραλή Φ8:2, Φ16:4, Φ32:8, Φ24:6. 

Σ: Πώο ζθέθηεθεο απηνύο ηνπο ηξόπνπο; 

Μ10: Βξήθα κηα ηδέα πνπ κπνξεί λα γίλεη κε πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. 

 

Μ69: 2+(18:3). 

Σ: Μνηάδεη κε θάπνηα άιιε ιύζε; 

Μ69: Ναη κε ην 2+(12:2). Τώξα κνπ ήξζε άιιν πην πξσηόηππν..2+(24:4), κνπ 

ήξζαλ όιεο νη δηαηξέζεηο κε ην 6. 

 

Ζ αλαθνξά ζηνπο αξηζκνχο ήηαλ αηζζεηή ζε δχν δηαζηάζεηο. Απφ ηε κηα, νη καζεηέο 

πξνζπάζεζαλ λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκβφισλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζηηο 

καζεκαηηθέο ηνπο πξνηάζεηο. Απφ ηελ άιιε, έγηλε αλαθνξά ζε νκάδεο αξηζκψλ. Οη πην 

θάησ καζεηέο, αλαθέξζεθαλ ζηελ πξψηε δηάζηαζε. 

Μ185: Τα έθαλα όια κε δύν αξηζκνύο θαη είπα λα θάλσ θαη κε ηξεηο αξηζκνύο. 

Σ: Δίλαη πην έμππλε ε ιύζε ζνπ αλ είλαη κε ηξεηο αξηζκνύο; 

Μ185: Ναη...Θα θάλσ κε ηέζζεξηο αξηζκνύο ηώξα...+1+2+2+1. 
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Μ35: Δπεηδή αξρηθά θάλακε κε δύν πξάμεηο θαη κεηά κε ηξεηο πξάμεηο....Θα θάλσ 

κε έμη πξάμεηο ηώξα. 

 

Μ283: Σθέθηεθα όηη θάλακε κε δύν πξάμεηο θαη κεηά ζθέθηεθα λα βάισ θαη ηηο 

ηξεηο πξάμεηο καδί, γηα λα θάλσ πην κεγάιε ιύζε....Σθέθηεθα όηη ήδε θάλακε 

κε δύν θαη ηξεηο πξάμεηο θαη επεηδή πξέπεη λα βξσ πην θαιή ιύζε είπα λα βάισ 

θαη ηηο ηέζζεξηο πξάμεηο καδί. 

 

Αθφκα θαη θαηά ηελ αλάιπζε ησλ δχν βαζηθψλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ (Υ4, +6) κε ηηο νπνίεο 

δνπιεχεη ε κεραλή, νη καζεηέο ζηφρεπαλ λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ πξάμεσλ θαη ησλ 

ζπκβφισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ. Πην θάησ παξνπζηάδνληαη απνζπάζκαηα απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο ηνπ Μ9, ηνπ Μ358 θαη ηνπ Μ354, νη νπνίνη δηεξεπλψληαο ηηο δηαδηθαζίεο +6 

θαη Υ4 θαηέιεμαλ ζε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πνπ λα ζηεξίδνληαη ζε απηέο ηηο δχν ηδέεο: 

Μ9: Θα γξάςσ +3+3 πνπ καο θάλεη 6... Θα βάισ ην +2Φ3 πνπ πάιη καο θάλεη 6... 

Σθέθηνκαη λα βάισ +2+4, θαη κεηά +2+3+1... Να βάισ +12:2 πνπ καο θάλεη 

6... Θα κπνξνύζακε λα ην θάλνπκε θαηαρξεζηηθό θιάζκα, 
36

6
 πνπ βγαίλεη 6. 

Σ: Τη πξνζπαζείο λα θάλεηο δειαδή θάζε θνξά;  

Μ9: Να βγαίλεη ην +6 κε πην πνιιέο πξάμεηο. 

 

Μ354: Θα κπνξνύζακε λα γξάςνπκε 3+5+1. 

Σ: Πώο ήξζε απηή ε ηδέα ζην κπαιό ζνπ; 

Μ354: Δπεηδή εδώ ιέεη όηη κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο πεξηζζόηεξα από έλα 

ζύκβνια ή πξάμεηο, άξα ην +6 ζα κπνξνύζακε λα ην θάλνπκε +5+1... Μεηά 

κπνξνύκε λα θάλνπκε θαη 3+2+4...+3+3 ή +7-1 ή +24:4 πνπ καο θάλεη 6 

πάιη. 

 

Μ358: 2+1+5. 

Σ: Απηό πώο ζνπ ήξζε; 

Μ358: Από ην 6 πάιη ην κνίξαζα ζην 5+1. Να δνθηκάζσ...+(1+2)+ (1+2). 

Σ: Πώο ην ζθέθηεθεο απηό; 

Μ358: Δπεηδή είλαη 3 θαη 3, λα ην κνηξάζσ ζε 1 θαη 2 θαη λα θάλνπκε 2 

παξελζέζεηο.... λα βάισ 2+1+1+2+1... +(1Φ3)+(1+2). 

Σ: Απηό πώο ζνπ ήξζε; 

Μ358: Πάιη από ην +3+3 αιιά είπα λα θάλσ θαη πνιιαπιαζηαζκό θαη πξόζζεζε. 

 

ε ζρέζε κε ηε δεχηεξε δηάζηαζε, νη καζεηέο ζθέθηεθαλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο αξηζκψλ, 

ψζηε λα εληνπίζνπλ φζεο πην πνιιέο ιχζεηο κπνξνχζαλ. 

Μ20: Να θάλνπκε κε δεθαδηθνύο. 

Σ: Η ηδέα κε ηνπο δεθαδηθνύο πώο ζνπ ήξζε ζην κπαιό; 

Μ20: Γελ μέξσ. Δπεηδή ζα ήηαλ πξσηόηππν... 

 

Μ117: Δπεηδή κνπ είπεο λα βξσ θάηη πξσηόηππν, είπα λα βάισ θαη άιινπο 

αξηζκνύο, όπσο ηα θιάζκαηα θαη νη δεθαδηθνί. 
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Μ92: Αραααα... Πξώηα ζα βάισ δεθαδηθό αξηζκό ζα πξνζζέζσ 6 θαη ζα βξσ ην 

δεθαδηθό πνπ ζα βγεη θαη κεηά ζα πξνζζέζσ θιάζκα θαη πάιη ζα βξσ ηελ 

απάληεζε... 

 Σ: Γηαηί ζθέθηεθεο λα βάιεηο δεθαδηθνύο θαη θιάζκαηα; 

Μ92: Δπεηδή δελ είλαη όπσο ηα πην πάλσ πνπ είλαη αθέξαηνη αξηζκνί θαη ηα 

ζθέθηνληαη όινη. 

 

Οκάδα καζεηώλ κε πςειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο νκάδαο καζεηψλ κε πςειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα δελ 

δηαθνξνπνηήζεθε απφ ηελ αληίζηνηρε ππν-δηαδηθαζία ηεο νκάδαο κε θαιή καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηεξεχλεζε ησλ καζεηψλ αθνξνχζε ηνλ αξηζκφ 

θαη ην είδνο ησλ πξάμεσλ, ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο πξάμεσλ θαη ηα δηαθνξεηηθά είδε 

αξηζκψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ. Σαπηφρξνλα, νη καζεηέο εληνπίδνληαο ηηο 

δχν βαζηθέο καζεκαηηθέο ηδέεο (Υ4, +6) κε ηηο νπνίεο δνπιεχεη ε κεραλή πξφηεηλαλ 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ νδεγνχλ ζην ίδην απνηέιεζκα, αλαιχνληαο ηνπο αξηζκνχο θαη ηηο 

πξάμεηο. 

Καηά πξψην ιφγν, νη πξψηεο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

ελαιιαγή ηνπ είδνπο ησλ πξάμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ: 

Μ406: Σθέθηνκαη πξάμεηο...Μπνξώ λα θάλσ πξώηα κε αθαίξεζε, κεηά λα ζθεθηώ 

δηαίξεζε, πξόζζεζε θαη πνιιαπιαζηαζκό. 

 

Μ27: Μπνξείο λα θηάζεηο ζην 8 κε αθαίξεζε, πξόζζεζε, πνιιαπιαζηαζκό θαη 

δηαίξεζε. 

 

Μ124: Να πνιιαπιαζηάδνπκε θαη λα δηαηξνύκε. Κάλνπκε Φ4. Όπσο απηό πνπ καο 

ιέεη 2Φ4, αιιά έρεη θαη άιινπο ηξόπνπο. 

Σ: Τη ελλνείο; 

Μ124: Έρεη θαη πξόζζεζε, έρεη θαη αθαίξεζε. 

 

Μ354: Πξώηα μεθίλεζα κε πξόζζεζε πνπ ήηαλ πην εύθνιε θαη κεηά έθαλα 

αθαίξεζε, αιιά ζαλ έθαλα αθαίξεζε είρα θαη άιιεο ηδέεο γηα ηελ πξόζζεζε. 

Μεηά κνπ ήξζε ν πνιιαπιαζηαζκόο θαη ε δηαίξεζε θαη ηα έθαλα. 

 

Γηεξεχλεζε ππήξμε θαη σο πξνο ην ζπλδπαζκφ πξάμεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο ζηηο ιχζεηο ηνπο. Πνιχ ραξαθηεξηζηηθά ν Μ12 αλέθεξε: 

Μ12: Όηαλ θαηάιαβα ηελ άζθεζε ζθέθηεθα όηη είλαη θαιύηεξα λα ζπλδπάζσ ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκό θαη ηελ πξόζζεζε γηαηί θαη ηα δύν απμάλνπλ ην απνηέιεζκα... 

Σθέθηεθα όηαλ θάλεηο Φ2+3 ζα βγεη 8. Μεηά αληί πνιιαπιαζηαζκό θαη 

πξόζζεζε έβαια αθαίξεζε θαη βξήθα όηη πάιη κπνξεί λα γίλεη από ην 2 ζην 8. 
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Σαπηφρξνλα, νη καζεηέο πξνζπάζεζαλ λα απμήζνπλ ζηαδηαθά ηνλ αξηζκφ ησλ πξάμεσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ, εληνπίδνληαο θαη νη ίδηνη απηή ηελ εμέιημε: 

Μ15: Οη πξώηεο ηξεηο ιύζεηο είλαη νη πην εύθνιεο 2Φ4, 1Φ4, 3Φ4 θαη έβξηζθα ην 

απνηέιεζκα. Μεηά ζθέθηεθα ηνλ ηξόπν 2+6=8 θαη έβαια πάιη ην +6 θαη 

ύζηεξα είπα αληί λα θάλσ 2Φ4 λα θάλσ 2Φ2Φ2, 2Φ8:2 θαη κεηά 2 Φ (5-2),   

2:(6-2)Φ8.... 

Σ: Τη ζθέθηεζαη δειαδή γηα λα βξίζθεηο δηαθνξεηηθέο ιύζεηο; 

Μ15: Δδώ έβαια έλα ζύκβνιν, εδώ έβαια δύν, κεηά έβαια ηξία ζύκβνια. 

 

Μ3: Σθέθηεθα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηξεηο αξηζκνύο ζηηο πξάμεηο όρη κόλν δύν. Να 

θάλσ πξόζζεζε γηα λα βάισ αξηζκνύο, λα «θύγσ αξηζκνύο» θαη λα μαλαβάισ 

αξηζκνύο. 

 

Χο πξνο ηνπο αξηζκνχο, νη καζεηέο έιαβαλ ππφςε ηνπο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αξηζκψλ, 

ψζηε λα ζθεθηνχλ ιχζεηο πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα βξνπλ άιινη ζπκκαζεηέο ηνπο.  

Μ44: Απιώο ρώξηζα ηηο απαληήζεηο κνπ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, αθέξαηνη, δεθαδηθνί, 

κεηθηνί θαη θιάζκαηα θαη θάζε θνξά κπνξεί λα θάλσ θάηη κε δεθαδηθνύο ή 

θάηη κε κεηθηνύο... Σθεθηόκνπλ θάζε θνξά ηη λα ρξεζηκνπνηήζσ. 

 

Μ131: Μπνξνύκε λα γξάςνπκε έλα θιάζκα θαη λα βγαίλεη πάλσ από ηε κνλάδα 

θαη λα βγεη πάιη +6. Αο πνύκε  λα θάλνπκε 2+
48

8
 ζα βγεη 8 πάιη. Δίλαη ην ίδην 

κε ην +6 αιιά κε δηαθνξεηηθό ηξόπν... Μπνξνύκε λα θάλνπκε κε δεθαδηθό ή 

πνζνζηό θαη λα πξνζζέζνπκε όζα κεδεληθά ζέινπκε θαη πάιη ζα είλαη 6. 

 

Δπίζεο, νη καζεηέο έιαβαλ ππφςε ηνπο ην κέγεζνο ησλ αξηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ, 

ψζηε λα ηνπο δψζεη έλαπζκα γηα λέεο ηδέεο.  

Μ90: Από ηνπο κηθξνύο αξηζκνύο πήγα ζηνπο κεγάινπο αξηζκνύο. 

 

Μ12: Σην 4 όηαλ πξνζζέζνπκε 6 κπνξεί λα γίλεη 10. Μπνξνύκε λα βάινπκε 

22+6=28 ή κπνξνύκε λα βάινπκε ηξηςήθηνπο... 332+6=338. 

 

 

Σπζρέηηζε 

 

Οκάδα καζεηώλ κε ρακειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

 

Σν ζηάδην ηεο ζπζρέηηζεο δελ ήηαλ εκθαλέο ζηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ κε ρακειή 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα. ε θάζε εξψηεζε ηνπ ζπλεληεπθηή ζρεηηθά κε ηνλ 

εληνπηζκφ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ιχζεσλ ηνπο νη καζεηέο απαληνχζαλ αξλεηηθά. Παξφια 

απηά, ππήξμαλ θάπνηνη καζεηέο νη νπνίνη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εληνπίζνπλ 
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ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο ιχζεηο ηνπο πξφηεηλαλ άζηνρεο ζπλδέζεηο, ζηεξηδφκελνη θπξίσο 

ζε επηθαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά. Δλδεηθηηθά, ν Μ108 αλέθεξε ηελ χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ 

δχν δηαδνρηθψλ ιχζεψλ ηνπ, ζηεξηδφκελνο ζην γεγνλφο φηη θαη νη δχν ιχζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα πξάμε, αλεμαξηήησο ηεο δηαθνξεηηθήο ινγηθήο ζηελ νπνία 

ζηεξίδνληαη: 

Μ108: 2-1+7. 

Σ: Πώο ην ζθέθηεθεο; 

Μ108: Αληί λα θάλσ πξόζζεζε ζηελ αξρή, έθαλα αθαίξεζε θαη κεηά έθαλα 

πξόζζεζε γηα λα βγεη απηόο ν αξηζκόο...2+2Φ3. 

Σ: Πώο ην ζθέθηεθεο; 

Μ108:  Από ηελ πξνεγνύκελε ιύζε. Αληί λα θάλσ αθαίξεζε έθαλα πξόζζεζε θαη 

πνιιαπιαζηαζκό. 

Σ: Πώο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνεγνύκελε ιύζε; 

Μ108: Απιώο άιιαμα απηά ηα δύν ζύκβνια. 

Σ: Σε ηη κνηάδνπλ δειαδή νη ιύζεηο ζνπ; 

Μ108: Έρνπλ θαη νη δύν πξόζζεζε. 

 

Παξφκνηα, ν Μ277 επηθεληξψζεθε ζηνπο θνηλνχο αξηζκνχο εηζφδνπ (2) θαη εμφδνπ (8) πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ σο έλδεημε ζπζρέηηζεο ησλ ιχζεσλ ηνπ, φπσο 

παξνπζηάδεηαη πην θάησ:  

Μ277: 2+2+4 αθνύ μεθηλνύκε από ην 2 θαη 2+4=6+2=8. 

Σ: Μπνξείο λα ζθεθηείο άιιε απάληεζε; 

Μ277: 2+5+1. 

Σ: Απηέο νη απαληήζεηο ζνπ κνηάδνπλ ζε θάηη; 

Μ277: Δπεηδή μεθηλνύλ από ην 2 θαη ηειεηώλνπλ ζην 8.  

 

Οη Μ29 θαη Μ363 ζεψξεζαλ φηη αιιάδνληαο ηνλ αξηζκφ εηζφδνπ ζηε κεραλή θαη 

εθηειψληαο ηελ ίδηα πξάμε πξνηείλνπλ δηαθνξεηηθέο ιχζεηο, ρσξίο λα αληηιακβάλνληαη ηελ 

νκνηφηεηα ησλ ιχζεσλ ηνπο. 

Μ29: Θα θάλσ +6. 

Σ: Πώο ην ζθέθηεθεο; 

Μ29: 8-2=6. 

Σ: Τη άιιν ζθέθηεζαη λα θάλεηο; Θέισ λα κνπ πεηο θάηη πνπ λα είλαη δηαθνξεηηθό 

από ην πξνεγνύκελν... 

Μ29: 5+6... 7+6... 

 

Σ: Γειαδή ηη έθαλεο; 

Μ363: 2+6=8...3+6=9. 

Σ: Τν +6 πώο ην ζθέθηεθεο; 

Μ363: Δπεηδή θάλεη 8. 

Σ: Οη δύν απαληήζεηο κνηάδνπλ κεηαμύ ηνπο; 

Μ363: Όρη είλαη δηαθνξεηηθέο. 
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Δμαηξέζεηο ζηελ νκάδα κε ρακειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα απεηέιεζαλ νη καζεηέο 

Μ361 θαη Μ386, νη νπνίνη αληηιήθζεθαλ ζε θάπνην βαζκφ ηηο ζρέζεηο πνπ ππήξραλ 

κεηαμχ ησλ ιχζεψλ ηνπο. Απφ ηε κηα, ν Μ361 ελψ αληηιήθζεθε φηη νη ιχζεηο πνπ 

πξνηείλεη ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, ιφγσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ίδηαο καζεκαηηθήο ηδέαο, 

εληνχηνηο δελ θαηάθεξε λα ην εθθξάζεη θαη αλη‘ απηνχ πξφηεηλε άιιεο παξφκνηεο ιχζεηο: 

Μ361: +3+3. 

Σ: Πώο ην ζθέθηεθεο; 

Μ361: Όπσο κνπ ήξζε ζην κπαιό ην 2+2+2. Με βνήζεζε ην 6. 

Σ: Πώο; 

Μ361:....+4+2 

Σ: Τη ζθέθηεθεο; 

Μ361: Τν 6 πάιη...5+1...3+2+1...+8-2. 

 

 Απφ ηελ άιιε, ν Μ386 επεμήγεζε πην νινθιεξσκέλα ηε ζθέςε ηνπ: 

Μ386: 2Φ4...2+2+2+2. 

Σ: Πώο ήξζε απηό ζην κπαιό ζνπ; 

Μ386: Δίλαη δηαθνξεηηθό. Σθέθηεθα όηη ην 2Φ4 είλαη ην ίδην κε 2+2+2+2. 

 

Οκάδα καζεηώλ κε κέηξηα καζεκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

 

Σν ζηάδην ηεο ζπζρέηηζεο ηδεψλ απνπζίαδε απφ ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ 

καζεηψλ κε κέηξηα καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα. Αλ θαη νη καζεηέο αλέθεξαλ ζεσξεηηθά 

φηη νη πξνεγνχκελεο ηνπο ιχζεηο ή νη πξνυπάξρνπζεο ηνπο γλψζεηο ηνπο βνεζνχζαλ λα 

εληνπίζνπλ ιχζεηο, δελ θαηάθεξαλ λα ην επηβεβαηψζνπλ πξαθηηθά. 

Σ: Πόζεο δηαθνξεηηθέο ιύζεηο λνκίδεηο όηη κπνξείο λα ζθεθηείο; 

Μ31: Πνιιέο. 

Σ: Πώο ην μέξεηο; Έρεηο θαλέλα θόιπν πνπ ζα ζε βνεζήζεη λα βξίζθεηο πνιιέο 

ιύζεηο; 

Μ31: Ναη, εθείλα πνπ έθαλα πξηλ ζα κε βνεζήζνπλ λα βξσ θαη άιια. 

 

Αθφκα θαη ζε ιχζεηο ζηηο νπνίεο νη ζπλδέζεηο ήηαλ απιέο νη καζεηέο δελ θαηάθεξαλ λα ηηο 

αληηιεθζνχλ.  

Μ360: 2+2+2+2... 2+3+ αθόκα θάηη. 

Σ: Πώο ζθέθηεθεο απηέο ηηο απαληήζεηο; Έρνπλ θάπνηα ζρέζε κεηαμύ ηνπο ή ηηο 

ζθέθηεζαη ηπραία; 

Μ360: Τπραία. 
 

Μ62: Έθαλα 2+2+4=8...2+7-1=8. 

Σ: Σπλδέεηαη κε θάπνηα άιιε ε ηειεπηαία απάληεζή ζνπ; 

Μ62: Όρη είλαη δηαθνξεηηθή. 
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Μ80: 2+4+2... 2+5+1. 

Σ: Μνηάδνπλ θαζόινπ νη απαληήζεηο κεηαμύ ηνπο ή θακηά ζρέζε; 

Μ80: Κακία ζρέζε.  

 

Τπήξμαλ καζεηέο νη νπνίνη θαηέιεμαλ ζε άζηνρεο ζπλδέζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν 

Μ83, ν Μ77 θαη ν Μ62. Οη καζεηέο ζεψξεζαλ φηη δχν ιχζεηο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, 

ιφγσ ηεο ρξήζεο θνηλψλ πξάμεσλ ή θνηλψλ αξηζκψλ, ρσξίο φκσο λα ιακβάλνπλ ππφςε 

ηνπο ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζηε δνκή ηεο δηαδηθαζίαο.  

Μ83: 2+3+3 επεηδή 2+3=5+3=8... 

Σ: Απηό πώο ήξζε ζην κπαιό ζνπ; Μνηάδεη κε θάπνηα άιιε ιύζε; 

Μ83: Ναη κε ην Φ4. 

 

Μ77: 2+2+2+2,  ην έθαλα όπσο ην 2Φ4 θαη ην βξήθα...2+3+3 γίλεηαη; 

Σ: Πώο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνεγνύκελε ζνπ ιύζε; 

Μ77: Αληί λα βάισ 2 έβαια 3. 

 

Μ62: Φ3+2. 

Σ: Έρεη θάπνηα ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο ζνπ ιύζεηο; 

Μ62: Με ην 2:2+7... Έρεη ζπλέρεηα πξόζζεζε. 

 

Δμαίξεζε ζηελ νκάδα κε κέηξηα καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα απεηέιεζε ν Μ31 ν νπνίνο 

θαηάθεξε επηηπρψο λα ζπζρεηίζεη δχν ιχζεηο, αλαιχνληαο ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ σο 

επαλαιακβαλφκελε πξφζζεζε: 

Μ31: 2Φ3 +2. 

Σ: Μπνξείο λα ζθεθηείο αθόκα πην έμππλε απάληεζε; 

Μ31: Γελ μέξσ...2+2+2+2.  

Σ: Πώο ζνπ ήξζε ε ηδέα; 

Μ31: Παξά λα θάλσ ζπλέρεηα πνιιαπιαζηαζκό είπα λα θάλσ θαη πξόζζεζε Παξά 

λα θάλσ Φ2 έβαια 2 θνξέο ην 2 κε πξόζζεζε. 

 

Οκάδα καζεηώλ κε θαιή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ κε θαιή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα αλέθεξε ζπζρεηίζεηο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ησλ ηδεψλ ηνπο. Οη ζπζρεηίζεηο πνπ πξφηεηλαλ 

αλαθέξνληαλ θπξίσο ζηε δηαζχλδεζε δξάζεσλ αιιά θαη ζηνλ αλαινγηζκφ εκπεηξηψλ θαη 

γλψζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ν Μ57 θαη ν Μ40 αληηιήθζεθαλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ σο 

επαλαιακβαλφκελε πξφζζεζε, ζπλδένληαο ηα δχν είδε πξάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

ιχζεηο ηνπο. 

Μ57: Σθέθηεθα αθόκα έλα... Να θάλσ +2+2+2, είλαη ην ίδην πεξίπνπ κε ην 

πξνεγνύκελν.  

Σ: Τη ελλνείο είλαη ην ίδην; 
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Μ57: Τν 2+2+2+2 είλαη ην ίδην κε ην 2Φ4. 

 

Μ40: Θα γξάςσ 2+3+3...2Φ3+2 είλαη ην ίδην κε ην πξνεγνύκελν....  

 

Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο ζπζρέηηζαλ ιχζεηο ζηηο νπνίεο ππέζαιπε θνηλή ινγηθή, είηε 

επεηδή ε δηαδηθαζία είρε ην ίδην απνηέιεζκα ή ιφγσ ηεο ρξήζεο ίδησλ πξάμεσλ. 

Ο Μ2, ν Μ170 φπσο θαη ν Μ281 παξαηεξψληαο φηη κε ηε δηαδηθαζία +6 θαη Υ4 ε κεραλή 

ηνπο κπνξνχζε λα «δνπιέςεη» ρξεζηκνπνίεζαλ επαλαιακβαλφκελεο πξνζζέζεηο ή 

πνιιαπιαζηαζκνχο κε ην ίδην απνηέιεζκα. 

Μ2: Ααα 2Φ2Φ2. 

Σ: Ωξαία. Έρεη θάπνηα ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο ζνπ ιύζεηο; 

Μ2: Ναη αθνύ απηά ηα δύν καδί θάλνπλ ην Φ4...Σθέθηεθα όηη κπνξνύκε λα 

πξνζζέζνπκε +3Φ2, δειαδή +2+2+2 πνπ κπνξεί λα καο θάλεη 8, κεηά 

ζθέθηεθα ην +2+2 λα ην γξάςνπκε σο +4 γηα λα γξάςνπκε πην ιίγνπο 

αξηζκνύο, δειαδή +4+2... 

 

Μ170: Αληί ε κεραλή λα έθαλε +6, κπνξεί λα έθαλε +2+2+2. 

Σ: Πώο ην ζθέθηεθεο; 

Μ170: Δίπα αθνύ ην 6 κπνξεί λα κνηξαζηεί ζε ηξία δηνιάξηα....Να θάλνπκε +3+3. 

Σ: Τη ζε βνήζεζε λα ην ζθεθηείο απηό; 

Μ170: Τν απνηέιεζκα, ην 6... 

 

Μ281: Μπνξεί λα δνπιεύεη κε ην +4+2. 

Σ: Πνιύ ζσζηά... Πώο ζνπ ήξζε ε ηδέα; 

Μ281: Από ην +6. Μπνξείο λα θάλεηο ην 6 ζε πην κηθξνύο αξηζκνύο. Να ην 

ρσξίζεηο θαη λα ηα πξνζζέζεηο καδί γηα λα θάλεη 6... Ααα κπνξείο λα θάλεηο 

+3+3 αθνύ πάιη θάλεη +6. 

 

Οη καζεηέο επίζεο αλαθέξζεθαλ ζηελ νκνηφηεηα ηεο δνκήο ησλ δηαδηθαζηψλ. Δλδεηθηηθά, 

ν Μ281 θαη ν Μ285 αλέθεξαλ: 

Μ281: Να βάισ 2Φ1+6. 

Σ: Μπνξείο λα ζθεθηείο θάηη άιιν; 

Μ281: 2Φ2+4=8. 

Σ: Απηή ε απάληεζε πώο ήξζε ζην κπαιό ζνπ; 

Μ281: Δίλαη όπσο ην πξνεγνύκελν. Δίλαη νη ίδηεο πξάμεηο αιιά όρη νη ίδηνη 

αξηζκνί. 

 

Μ285: 2Φ6-4=8, 2Φ5-2=8, 2Φ7-6=8. 

Σ: Σπλδένληαη κε ηα πξνεγνύκελα; 

Μ285: Ναη είλαη ηα ίδηα ζύκβνια, ε ίδηα δηαδηθαζία. 
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Οη καζεηέο απηήο ηεο νκάδαο ήηαλ επίζεο ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ φηη αθφκα θαη αλ ν 

αξρηθφο αξηζκφο είλαη δηαθνξεηηθφο αιιά ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηε κεραλή είλαη 

ε ίδηα, ηφηε δελ παχνπλ λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα ιχζεσλ. 

Μ61: 5Φ4=20, 7Φ4=28, 9Φ4=36... 

Σ: Η άζθεζε ιέεη όηη ππάξρνπλ πνιινί ηξόπνη. Δδώ πόζνπο ηξόπνπο κνπ είπεο; 

Μ61: Έλα, ην Φ4. 

 

ηελ πξνζπάζεηα εχξεζεο ιχζεσλ νη καζεηέο θαηέθπγαλ ζε πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη 

εκπεηξίεο. Οη Μ61, Μ185 θαη Μ111 ζθέθηεθαλ ρξήζηκεο ζηηγκέο απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη 

ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

Μ61: Γνθηκάδσ λα ην θάλσ κε δηαθνξεηηθνύο αξηζκνύο θαη έβαια ην...2+5
2
-19. 

Σ: Πώο ην ζθέθηεθεο απηό; 

Μ61: Μνπ εμεγνύζε ρηεο ηηο δπλάκεηο ε κακά κνπ θαη κνπ ήξζε ηώξα ζην κπαιό...  

 

Μ185: 2-5=-3+11=8 κε αξλεηηθνύο αξηζκνύο. 

Σ: Πώο ζνπ ήξζαλ νη αξλεηηθνί αξηζκνί;  

Μ185: Θπκήζεθα πνπ βιέπσ ηνλ πην κεγάιν κνπ αδεξθό λα θάλεη ηέηνηεο 

πξάμεηο... 

 

Μ111: Σηελ αξρή ζπκόκνπλ παιηνύο ηξόπνπο πνπ κνπ έιεγαλ νη δάζθαινη θαη κεηά 

αλαθάιπςα δηθνύο κνπ ηξόπνπο. 

Σ: Γειαδή ζνπ έξρνληαλ ζην κπαιό νπξαλνθαηέβαηα απηά πνπ ιέγαηε ζηελ ηάμε; 

Μ111: Θπκνύκαη πνπ θάλακε πξνβιήκαηα κε απηή ηε δηαδηθαζία θαη ηελ έθαλα θαη 

εγώ ηώξα θαη ζηε ζπλέρεηα ζθέθηεθα δηθνύο κνπ ηξόπνπο. 

 

Οκάδα καζεηώλ κε πςειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

 

ρεδφλ φινη νη καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα κε πςειή δεκηνπξγηθφηεηα ζηα 

καζεκαηηθά επέδεημαλ ζηνηρεία ζπζρέηηζεο θαηά ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ καζεκαηηθνχ 

έξγνπ. Ζ ζπζρέηηζε έγηλε εκθαλήο ζε ηξεηο άμνλεο: ζπζρέηηζε καζεκαηηθψλ ηδεψλ-

δξάζεσλ, ζπζρέηηζε αξηζκψλ θαη ζπζρέηηζε εκπεηξηψλ. 

ζνλ αθνξά ζηε ζπζρέηηζε καζεκαηηθψλ ηδεψλ, νη καζεηέο επηθεληξψζεθαλ ζηε 

ζπζρέηηζε ιχζεσλ πνπ ελέπιεθαλ ηηο ίδηεο πξάμεηο ή ηελ ίδηα δνκή πξάμεσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ν Μ69 παξαηήξεζε: 

Μ69: 2+(18:3). 

Σ: Μνηάδεη κε θάπνηα άιιε απάληεζή ζνπ; 

Μ69: Ναη κε ην 2+(12:2) γηαηί γίλνληαη νη ίδηεο πξάμεηο. 

  

Ο Μ88 αλέθεξε:  

Μ88: Να αθαηξέζσ θαη κεηά λα πξνζζέζσ... 2-2+8. 
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Σ: Μνηάδεη κε θάπνηα άιιε απάληεζε απηό πνπ πξόηεηλεο; 

Μ88: Ναη κε ην +7-1 επεηδή θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο πξόζζεζα πεξηζζόηεξα από 

ηνλ αξηζκό πνπ ήζεια λα θηάζσ θαη κεηά αθαίξεζα... Δίλαη ην ίδην πξάγκα, 

απιώο άιιαμα ηνπο αξηζκνύο θαη αληέζηξεςα ηηο πξάμεηο. 

 

Ο Μ67 επηθεληξψζεθε ζηηο δξάζεηο κε άιιε πξννπηηθή, αλαινγηδφκελνο ηηο αληίζηξνθεο 

δηαδηθαζίεο: 

Μ67: Δδώ κπνξνύκε λα βάινπκε (2Φ12+8):4. 

Σ: Βαζίζηεθεο ζε θάπνηα από ηηο πξνεγνύκελεο ζνπ ιύζεηο; 

Μ67: Ναη. Όπσο έθαλα ζε απηή ηε ιύζε, αθνινπζώληαο ηελ αληίζεηε δηαδηθαζία... 

 

Ο Μ21 αληηιήθζεθε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ σο επαλαιακβαλφκελε πξφζζεζε. 

Μ21: 2+2+2+2. 

Σ: Ωξαία. Απηό πώο ην ζθέθηεθεο; 

Μ21: Δπεηδή ηνλ πνιιαπιαζηαζκό κπνξνύκε λα ην ζπάζνπκε ζε πξόζζεζε...  

 

ζνλ αθνξά ζηε ζπζρέηηζε κεηαμχ αξηζκψλ, νη καζεηέο ζθέθηεθαλ ζπζρεηίζεηο αλάκεζα 

ζε νκάδεο αξηζκψλ ή ζε «νηθνγέλεηεο» αξηζκψλ πνπ ηνπο βνεζνχζαλ λα ζθεθηνχλ πην 

έμππλεο ηδέεο: 

Μ131: Μνπ ήξζε από απηό ηνλ ηξόπν εδώ... Τν θιάζκα πνπ έθαλα ζηελ αξρή. 

Σθέθηεθα πσο κπνξώ λα πξνζζέζσ θαη κεηθηνύο αξηζκνύο, όρη κόλν 

θιάζκαηα... 

 

Μ287: Σθέθηεθα ζηελ αξρή λα θάλσ κηα πξάμε κε ην 10. Μεηά είπα λα ην θάλσ 

πην δύζθνιν θαη γηα απηό έβαια ην κεδεληθό, γηα λα γίλεη 100. 

 

Πέξα απφ ηα πην πάλσ, ππήξμαλ ελδείμεηο ζπζρέηηζεο ησλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κε εκπεηξίεο ή πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο 

πνπ είραλ νη καζεηέο. Ο Μ53 ζπλέδεζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

έξγν κε δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχζε ζε κηθξφηεξεο ηάμεηο: 

Σ: Πώο ήξζε ε ηδέα ζην κπαιό ζνπ; Τη ζε βνήζεζε; 

Μ53: Κάλακε θάηη παξόκνην ζηηο πην κηθξέο ηάμεηο...  

 

Αληίζηνηρα, ν Μ21, ν Μ124 θαη ν Μ55 αλαθέξζεθαλ ζε απηά πνπ καζαίλνπλ ζην ζρνιείν: 

Μ21: 2+5.9+0.1 έβαια θαη δεθαδηθνύο. Πάιη ζπκήζεθα ηη κάζακε ζην ζρνιείν. 

 

Μ124: Με βνεζνύλ εθείλα πνπ θάλνπκε ζηελ ηάμε. Σθέθηνκαη ελόηεηα-ελόηεηα θαη 

...ηα βξίζθσ θαηεπζείαλ. 

 

Μ55: Σθέθηεθα ηη κάζαηλα ηόζα ρξόληα εδώ θαη ην ζπκήζεθα... Γηαηξεηόηεηα, 

πξνηεξαηόηεηα πξάμεσλ. 
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Πνιχ ραξαθηεξηζηηθά ν Μ131 αλέθεξε φηη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ζθεθηεί ιχζεηο 

αλαινγίζηεθε γεγνλφηα απφ ηε δσή ηνπ: 

Μ131: Σθέθηνκαη πξάγκαηα πνπ θάλακε πην παιηά. Αο πνύκε ηελ ηδέα γηα ην Φ4 θαη 

ην +6 ηα πήξα από ηελ πξώηε ηάμε, αθνύ ηα καζαίλνπκε ζηελ πξώηε ηάμε, θαη 

κεηά ζθέθηεθα δηάθνξα πξάγκαηα πνπ έθαλα ζηε δσή κνπ.  

Σ: Γειαδή ζθέθηεζαη ζηελ πξώηε ηάμε έθαλα απηό...  

Μ131: Όρη ζθέθηνκαη έμππλνπο ηξόπνπο πνπ πέξαζαλ από ηε δσή κνπ. Μπνξεί λα 

κνπ είπε ε κάκα κνπ θάπνην ηξόπν... Δπεηδή δελ έβξηζθα άιιν ηξόπν ζθέθηεθα 

λα βξσ κε ηνπο ηξόπνπο πνπ καο κάζαηλαλ από ηελ Οιπκπηάδα θαη θαηέιεμα 

ζηηο δπλάκεηο. 

 

Βέβαηα, ππήξραλ θαη πεξηπηψζεηο καζεηψλ νη νπνίνη ζεψξεζαλ φηη ε ζπζρέηηζε ηδεψλ 

δπζθνιεχεη ηελ παξαγσγή δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ. Υαξαθηεξηζηηθά, ν Μ44 αλέθεξε: 

Σ: Γειαδή θάζε θνξά ρξεζηκνπνηνύζεο ην πξνεγνύκελν θαη ην έζπαδεο αθόκα 

πεξηζζόηεξν; 

Μ44: Όρη βέβαηα. Αλ ζα κνπ έδηλαλ έλα παξάδεηγκα ηέηνην, αλ δελ ην θαηαιάβαηλα 

ζα ήηαλ πην εύθνιν. Δγώ όκσο ήζεια λα θάλσ θάηη πην δύζθνιν θαη θάζε 

θνξά ζθεθηόκνπλ δηαθνξεηηθό πξάγκα... Μπνξεί λα έθηαλα ζε έλα ζεκείν θαη 

λα ζθεθηόκνπλ γηαηί λα αθήζεηο έηζη απιέο ηηο πξάμεηο κεγάισζε ηηο... 

 

 

Καηαζθεπή 

 

Οκάδα καζεηώλ κε ρακειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

 

Οη ιχζεηο πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο κε ρακειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα 

πεξηνξίζηεθαλ ζην Υ4, +6, ζε επαλαιακβαλφκελεο πξνζζέζεηο ή πνιιαπιαζηαζκνχο θαη 

ζε ζπλδπαζκνχο πξφζζεζεο θαη πνιιαπιαζηαζκνχ πνπ νδεγνχλ ζε απνηέιεζκα 4 ή 6. ε 

θακία πεξίπησζε νη καζεηέο δελ επέδεημαλ ηθαλνπνηεηηθή επειημία, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

ρεηξηζηνχλ ηνπο αξηζκνχο θαη ηηο πξάμεηο θαη λα μεθχγνπλ απφ ηηο ζηεξεφηππεο ιχζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, ν Μ282 δελ κπφξεζε λα ζθεθηεί άιιεο ιχζεηο πέξα απφ ην Υ4 θαη ην +6 ελψ 

ν καζεηήο Μ378 είρε πξνζθνιιεζεί ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνχο, ρσξίο λα κπνξέζεη 

λα ζθεθηεί θάηη δηαθνξεηηθφ. 

Σ: Μπνξείο λα ζθεθηείο θαη άιιεο ιύζεηο;  

Μ282: Φ4, +6. 

Σ: Γηα ζθέςνπ θάηη άιιν.  

Μ282: Δίλαη δύζθνιν... 

 

Μ378: 2Φ2. 

Σ: Θα κνπ έδηλε απνηέιεζκα 8; 

Μ378: Φ4. 
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Σ: Απηό πνπ κνπ είπεο πξνεγνπκέλσο. Μήπσο ην 2 έγηλε 8 κε θάπνην άιιν ηξόπν; 

Μ378: 4+4=8. 

 

Δλδεηθηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ Μ119 ν νπνίνο αλαθέξνληαο ηπραίεο πξάμεηο θαη 

αξηζκνχο εληφπηζε κηα ζσζηή δηαδηθαζία. Αθφκα θαη ζε εθείλε ηε ζηηγκή δελ κπνξνχζε 

λα αλαγλσξίζεη ηελ νξζφηεηα ηεο ιχζεο ηνπ.  

Μ119: Έθαλε Φ4. 

Σ: Μπνξείο λα ζθεθηείο άιιν ηξόπν; 

Μ119: 2Φ2Φ2 (γειά). 

Σ: Μπξάβν! 

Μ119: Μα είλαη ζσζηό;  

Σ: Βέβαηα. Πώο ην ζθέθηεθεο; 

Μ119: Έηζη κνπ ήξζε...Δίλαη ζσζηό ή είλαη ιάζνο; 

Σ: Δίλαη ζσζηό... Μνπ ην είπεο ηπραία δειαδή; 

Μ119: Ναη...  

 

Πην θάησ θαίλνληαη απνζπάζκαηα απφ ηα θπιιάδηα πνπ ζπκπιήξσλαλ νη καζεηέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ζηα νπνία παξνπζηάδεηαη ε «εμέιημε» ησλ ιχζεσλ ησλ 

καζεηψλ ηεο νκάδαο κε ρακειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δχν νκάδεο, σο πξνο ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο: ζε απηνχο πνπ νη 

ιχζεηο ηνπο πεξηνξίζηεθαλ ζην Υ4 θαη ζην +6 θαη ζε εθείλνπο πνπ αλέιπζαλ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο κε επαλαιακβαλφκελεο πξάμεηο πξνζζεηηθήο ή 

πνιιαπιαζηαζηηθήο δνκήο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Δηθφλα 1 παξνπζηάδνληαη ηα θχιια 

εξγαζίαο ησλ καζεηψλ Μ366 θαη Μ387, νη νπνίνη πεξηνξίζηεθαλ ζε ιχζεηο ηεο κνξθήο 

Υ4 θαη +6. 

 

 

 

Δηθόλα 4.1. Φχιια εξγαζίαο ησλ καζεηψλ Μ366 θαη Μ387. 
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Οη καζεηέο Μ361 θαη Μ419 απνηεινχλ πεξηπηψζεηο καζεηψλ νη νπνίνη μεθίλεζαλ απφ ηηο 

ιχζεηο Υ4 θαη +6 θαη έπεηηα αλέπηπμαλ ηε ζθέςε ηνπο, αλαιχνληαο ηνπο αξηζκνχο ζε 

επαλαιακβαλφκελεο πξνζζέζεηο ή πνιιαπιαζηαζκνχο.  

 

  

 

Δηθόλα 4.2. Φχιια εξγαζίαο ησλ καζεηψλ Μ361 θαη Μ419. 

 

Οκάδα καζεηώλ κε κέηξηα καζεκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

 

Σν ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο δελ δηαθνξνπνηήζεθε απφ ην αληίζηνηρν ζηάδην ηεο νκάδαο κε 

ρακειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα σο πξνο ηελ πνζφηεηα ησλ ιχζεσλ πνπ 

πξνηάζεθαλ, αιιά θπξίσο σο πξνο ηηο καζεκαηηθέο ηδέεο πνπ αμηνπνηήζεθαλ. Καηά πξψην 

ιφγν, αξθεηνί απφ ηνπο καζεηέο πξφηεηλαλ ιχζεηο ηεο κνξθήο Υ4 θαη +6 ή ιχζεηο πνπ 
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πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ πξνεγνχκελσλ. ηελ Δηθφλα 4.3 παξνπζηάδεηαη ν 

ηξφπνο εξγαζίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ. 

 

         

 

Δηθόλα 4.3. Φχιια εξγαζίαο ησλ καζεηψλ Μ367 θαη Μ384. 

 

Οη καζεηέο πνπ θαηάθεξαλ λα αλαιχζνπλ ηνπο αξηζκνχο θαη ηηο πξάμεηο πξφηεηλαλ 

πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο απφ ηνπο καζεηέο πνπ πεξηνξίζηεθαλ ζην Υ4 θαη ην +6. Κάπνηεο 

θνξέο κάιηζηα, απηή ε δηαδηθαζία ηνπο βνήζεζε λα ζπλδπάζνπλ πξάμεηο πξνζζεηηθήο θαη 

πνιιαπιαζηαζηηθήο δνκήο, εληνπίδνληαο παξαγσγηθέο κεζφδνπο εχξεζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 4.4. 
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Δηθόλα 4.4. Φχιιν εξγαζίαο ηνπ καζεηή Μ32. 

 

Οκάδα καζεηώλ κε θαιή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

 

Οη ιχζεηο ησλ καζεηψλ απηήο ηεο νκάδαο ήηαλ πνζνηηθά θαιχηεξεο απφ ηηο ιχζεηο ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο κε θαιή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα 

πξφηεηλαλ πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο απφ ηνπο καζεηέο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ νκάδσλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζζφηεξεο καζεκαηηθέο ηδέεο. Μειεηψληαο ηηο ιχζεηο ησλ καζεηψλ 

ζα κπνξνχζαλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηξεηο νκάδεο. Καηά πξψην ιφγν, ππήξμαλ 

καζεηέο ησλ νπνίσλ νη ιχζεηο ηνπο πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ Υ4 θαη +6. 

ε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα καζεηψλ κε κέηξηα καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ε αλάιπζε 

ησλ ζρέζεσλ δελ πεξηνξίζηεθε ζηε ρξήζε επαλαιακβαλφκελσλ πξνζζέζεσλ ή 

πνιιαπιαζηαζκψλ. Αληηζέησο, νη ιχζεηο πεξηειάκβαλαλ καθξνζθειείο δηαδηθαζίεο ή/θαη 

αμηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ αξηζκψλ, έρνληαο πάληνηε σο ππφβαζξν ην Υ4 θαη ην 

+6. Δλδεηθηηθέο είλαη νη ιχζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 4.5. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη κπξνζηά απφ ηε δηαδηθαζία πνπ έγξαθαλ νη καζεηέο ζηε 

κεραλή δελ έβαδαλ θάπνην πξφζεκν, γηαηί απηφ πνπ ηνπο αλεζπρνχζε ήηαλ ε εχξεζε 

δηαθνξεηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε απνηέιεζκα 4 ή 6, ελψ ε πξάμε πνπ ζα γηλφηαλ ζηνλ αξηζκφ 

εηζφδνπ ήηαλ ακειεηέα ή ήδε μεθάζαξε απφ ηελ αξρή: πνιιαπιαζηαζκφο γηα ηε 

δηαδηθαζία κε απνηέιεζκα 4 ή πξφζζεζε γηα ηε δηαδηθαζία κε απνηέιεζκα 6. 
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Δηθόλα 4.5. Φχιια εξγαζίαο ησλ καζεηψλ Μ4 θαη Μ87. 

 

Κάπνηνη απφ ηνπο καζεηέο εληφπηζαλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, θαηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

καζεκαηηθνχ έξγνπ, πνπ κε κηθξή ηξνπνπνίεζε κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηελ εχξεζε 

δηαθνξεηηθψλ ιχζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ν Μ285 ρξεζηκνπνίεζε ζπλδπαζκφ 

πνιιαπιαζηαζκνχ κε πξφζζεζε ή αθαίξεζε θαη θαηέιεμε ζε δηαθνξεηηθέο ιχζεηο, φπσο 

θαίλεηαη πην θάησ. 
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Δηθόλα 4.6. Φχιιν εξγαζίαο ηνπ καζεηή Μ285. 

 

κνηα ν Μ284 ρξεζηκνπνίεζε αληίζεηεο πξάμεηο ψζηε λα θαηαιήμεη ζην δεηνχκελν 

απνηέιεζκα. 

 

  

Δηθόλα 4.7. Φχιιν εξγαζίαο ηνπ καζεηή Μ284. 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ εθάξκνζε δηαδηθαζίεο πνπ ην απνηέιεζκα πξνέθππηε απφ ηε 

ζεηξηαθή εθηέιεζε πξάμεσλ, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηνο ζπζηεκαηηθφο ηξφπνο εξγαζίαο. Ζ 

εξγαζία απηψλ ησλ καζεηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερή ελαιιαγή πξάμεσλ θαη 
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δηαδηθαζηψλ. ηελ Δηθφλα 4.8 παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ Μ188 θαη 

Μ33.  

 

 

 

 

Δηθόλα 4.8. Φχιια εξγαζίαο ησλ καζεηψλ Μ138 θαη Μ33. 

 

Γηα ην ζρεκαηηζκφ καθξνζθειψλ πξάμεσλ ν Μ102 αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά:  

Μ102: 2Φ1:2Φ4:4+4+3=8 

Σ: Πώο ζνπ ήξζε ε ηδέα; Πώο ην ζθέθηεθεο; 

Μ102: Να θάλσ πνιιέο πξάμεηο, γηα λα θάλσ θάηη πνπ δελ ζα θάλνπλ άιινη. Δγώ 

δελ κπνξώ λα ην πσ δεύηεξε θνξά όρη άιινη. 
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Σ: Έρεηο θάπνην θόιπν γηα λα βξίζθεηο απηέο ηηο ιύζεηο; 

Μ102: Τπραία...[(2+4):6Φ5+1]:3Φ(2:1+2). 

Σ: Πώο ην ζθέθηεθεο; Τη ζθέθηεζαη δειαδή γα λα βξίζθεηο έμππλεο ιύζεηο; 

Μ102: Κάλσ πξάμεηο, πάλσ ζην απνηέιεζκα θάλσ άιιε πξάμε, πάλσ ζην 

απνηέιεζκα άιιε πξάμε. 

 

Σφζν κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο φζν θαη κέζα απφ ηα θχιια εξγαζίαο δηαθάλεθε φηη νη 

καζεηέο απηήο ηεο νκάδαο έδσζαλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηδεψλ, μεθηλψληαο 

απφ ηηο πην εχθνιεο θαη θαηαιήγνληαο ζηηο πην δχζθνιεο. 

Μ46: Γνθίκαζα εύθνια ζηελ αξρή, γηα λα θαηαιάβσ ηελ άζθεζε θαη κεηά άιιαδα 

ηνπο αξηζκνύο θαη έβαδα πην δύζθνινπο αξηζκνύο. 

 

Μ78: Δίπα ζηελ αξρή λα θάλσ πξόζζεζε πνπ είλαη πην εύθνιν θαη κεηά 

πξνζπάζεζα λα βάισ ην κπαιό κνπ λα δνπιέςεη πεξηζζόηεξν, γηα λα βξσ 

θαιύηεξεο απαληήζεηο. 

 

Μ283: Άξρηζα από εύθνιε θαη θάζε θνξά πνπ έβξηζθα κηα απάληεζε πξνζπαζνύζα 

λα βξσ θαη θάηη πην θαιό. 

Σ: Πώο ηα θαηάθεξλεο λα βξίζθεηο θάζε θνξά θάηη πην θαιό; 

Μ283: Δπεηδή δελ κπνξνύζα λα θάλσ ηηο ίδηεο πξάμεηο κε απηά πνπ έθαλα πξηλ θαη 

έηζη έπξεπε λα βξίζθσ θάηη πην δύζθνιν. 

 

Κάπνηνη καζεηέο γηα λα βξίζθνπλ ιχζεηο θαζφξηδαλ εμ‘ αξρήο ηηο πξάμεηο θαη αθνινχζσο 

δνθίκαδαλ αξηζκνχο, γηα λα ηαηξηάδεη ην απνηέιεζκα. 

Σ: Γηα λα θαηαιάβσ, απνθαζίδεηο πξώηα ηελ πξάμε θαη κεηά ηνπο αξηζκνύο ή 

απνθαζίδεηο ηνπο αξηζκνύο θαη κεηά ηελ πξάμε; 

Μ185: Τελ πξάμε...Τώξα ζα θάλσ αθαίξεζε. Θα θάλσ -2+8...  

 

Μ117: Σηελ αξρή βάδσ έλαλ αξηζκό όπνην ηύρεη θαη κεηά θάλσ ηελ πξάμε. 

Σ: Βάδεηο έλαλ νπνηνδήπνηε αξηζκό θαη θαηαθέξλεηο λα θηάλεηο ζην απνηέιεζκα; 

Μ117: Ναη. Γηα παξάδεηγκα, βάδσ έλα κηθξό αξηζκό θαη ζην ηέινο ζθέθηνκαη έλα 

άιιν αξηζκό γηα λα θάλσ πνιιαπιαζηαζκό ή πξόζζεζε θαη λα βξσ ηνλ αξηζκό 

πνπ ζέισ...  

 

Τπήξραλ θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά άηνκα πνπ ζθέθηνληαλ αξρηθά αξηζκνχο θαη 

αθνινχζσο πξνζάξκνδαλ ηηο πξάμεηο. 

Μ280: Γηα ηελ αθξίβεηα δελ ζθέθηνκαη ηελ πξάμε, ζθέθηνκαη αξηζκό πνπ ζα βάισ. 

Μεηά είλαη πνιύ εύθνιν γηα κέλα.  

 

Σ: Γηαηί θάλεηο ηόζε ώξα λα ζθεθηείο ηνπο αξηζκνύο; 

Μ56: Γηα λα είλαη θάηη δηαθνξεηηθό, θάηη έμππλν. 

 

Γηα ηελ εχξεζε πνιιψλ ιχζεσλ, νη καζεηέο επέλδπζαλ θπξίσο ζην δπλαηφ ηνπο ζεκείν, 

γηαηί απηφ ζα ηνπο εμαζθάιηδε επηηπρία. 
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Μ38: Έιεγρα ηηο πξάμεηο θαη ζθεθηόκνπλ ηη κπνξώ λα θάλσ θαιύηεξα θαη είπα 

πνιιαπιαζηαζκό. 

Σ: Τη ζε έθαλε λα ζθέθηεζαη δηαθνξεηηθά θαη κε άιιν ηξόπν; 

Μ38: Γελ έθεπγα από ηνλ πνιιαπιαζηαζκό, γηαηί ήμεξα όηη είκαη θαιόο ζηνλ 

πνιιαπιαζηαζκό. 

Σ: Τη ζα ζπκβνύιεπεο άιινπο ζπκκαζεηέο ζνπ;  

Μ38: Να θάλνπλ ηελ πξάμε πνπ ηνπο βνιεύεη θαιύηεξα θαη λα θάλνπλ ζπλέρεηα ηνλ 

ηξόπν πνπ ληώζνπλ όηη είλαη θαιύηεξνη. 

 

Μ92: Γηα λα δηεπθνιύλνκαη, πξνηηκνύζα λα θάλσ κηα πξάμε κηθξή ή κεγάιε θαη λα 

κνπ βγαίλεη απνηέιεζκα 0 θαη κεηά λα θάλσ πξάμεηο κε θάπνην απιό ή δύζθνιν 

ηξόπν γηα λα βγαίλεη ην 8. 

 

Οκάδα καζεηώλ κε πςειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

 

Σν ζηάδην ηεο Καηαζθεπήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα καζεηψλ ήηαλ ηδηαίηεξα πινχζην, 

ηφζν σο πξνο ηηο ιχζεηο πνπ πξνηάζεθαλ αιιά θαη σο πξνο ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζθέθηεθαλ νη καζεηέο. Ο ηξφπνο πνπ εξγάζηεθαλ νη καζεηέο επηκεξίδεηαη ζε δχν νκάδεο. 

Ζ πξψηε νκάδα καζεηψλ μεθίλεζε κε ην Υ4 ή ην +6 θαη αθνινχζσο εμέιημε ηε ζθέςε ηεο: 

Μ355: Άξρηζα πξώηα κε απιά πξάγκαηα...Τν Φ4 θαη ην +6. 

Σ: Γηαηί μεθίλεζεο κε ηα απιά; 

Μ355: Γηαηί αλ μεθηλνύζα κε πεξίπινθα ζα κπεξδεπόκνπλ πνιύ εύθνια. Άξρηζα 

πξώηα κε ην Φ4, κεηά +6, +2Φ2... 

Σ: Πώο ζθεθηόζνπλ απηά ηα δηαθνξεηηθά πξάγκαηα θάζε θνξά; 

Μ355: Σπκπιήξσλα ηδέεο ζηελ πξνεγνύκελε.  

 

ηελ Δηθφλα 4.9 παξνπζηάδνληαη απνζπάζκαηα απφ ηα θπιιάδηα κεξηθψλ καζεηψλ απηήο 

ηεο νκάδαο. 
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Δηθόλα 4.9. Φχιια εξγαζίαο ησλ καζεηψλ Μ124 θαη Μ21. 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο δεχηεξεο νκάδαο καζεηψλ ήηαλ ν εληνπηζκφο ιχζεσλ πνπ 

θαηλνκεληθά δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο αιιά αμηνπνηνχλ θαη ζπλδπάδνπλ δηαθνξεηηθέο 

καζεκαηηθέο ηδέεο.  

 

 

 

Δηθόλα 4.10. Φχιιν εξγαζίαο ηνπ καζεηή Μ41. 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζε αξθεηνχο δεκηνπξγηθνχο καζεηέο ππήξρε θαηαηγηζκφο ηδεψλ κε 

ηελ πξψηε καηηά πνπ έξρνληαλ αληηκέησπνη κε ηε δξαζηεξηφηεηα. Δλδεηθηηθά, ν Μ53 

αλέθεξε θαηεπζείαλ απιέο θαη ζχλζεηεο ιχζεηο, ζπλδπάδνληαο πξάμεηο πξνζζεηηθήο θαη 

πνιιαπιαζηαζηηθήο δνκήο. 
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Μ53: Φ4, +6, 2+1+5, +(2Φ3), Φ3+2. 

 

Παξφια απηά, νη ιχζεηο ησλ καζεηψλ παξνπζηάδνπλ απμαλφκελν βαζκφ δπζθνιίαο. Σν 

γεγνλφο απηφ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πξνέθπςε ιφγσ ηεο αλάιπζεο ησλ αξηζκψλ: 

Μ354: 2+6 =8, άξα θαη εδώ ζα είλαη +6...Τν 2 γίλεηαη 2Φ4=8. 

Σ: Πώο ζθέθηεζαη λα εξγαζηείο γηα λα βξεηο όζεο πην πνιιέο ιύζεηο κπνξείο; Έρεηο 

θάπνην ζρέδην ζην κπαιό ζνπ; Τη ζα θάλεηο πξώηα; 

Μ354: Θα θάλσ όπσο εδώ πνπ ήηαλ +6, κεηά Φ4, κεηά +5+1, +2+3+1 θαη λα 

ζπλερίζσ +2Φ3, +6Φ1, +16-6-4. 

  

ε θάπνηεο άιιεο πεξηπηψζεηο πξνέθπςε ιφγσ ηεο αμηνπνίεζεο επηπξφζζεησλ πξάμεσλ 

θαη νκάδσλ αξηζκνχ. 

Μ21: Ξεθίλεζα κε ηα εύθνια Φ4, +6 αιιά κόιηο ηέιεησζαλ ηα εύθνια, κνπ ήξζαλ 

ηα δύζθνια. 

Σ: Τη ελλνείο πην δύζθνια; 

Μ21: Με πην πνιιά ζύκβνια θαη κεηά έβαδα παξελζέζεηο, ρξεζηκνπνίεζα 

δεθαδηθνύο, θιάζκαηα. 

 

Ο ζπλδπαζκφο καζεκαηηθψλ ηδεψλ θαη ε πξνζζήθε ηδεψλ ζε πξνεγνχκελεο ιχζεηο έδσζαλ 

έλαπζκα γηα ηελ παξαγσγή επηπξφζζεησλ ιχζεσλ. 

Σ: Τη ζα ζπκβνύιεπεο ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ λα θάλνπλ, γηα λα βξίζθνπλ ιύζεηο 

όπσο εζέλα; 

Μ131: Πξώηα λα βξίζθνπλ θάπνηνπο εύθνινπο ηξόπνπο θαη κεηά λα ηνπο 

αλακηγλύνπλ. Δθείλνπο ηνπο εύθνινπο λα ηνπο βάδνπλ ζε άιινπο ηξόπνπο γηα λα 

ηνπο βνεζήζεη λα βξίζθνπλ άιινπο ηξόπνπο. 

 

πσο δηαθάλεθε απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, θαζψο νη καζεηέο ζθέθηνληαλ ηηο ιχζεηο ηνπο δελ 

επηθεληξψλνληαλ απνθιεηζηηθά ζηε ζπκπιήξσζε ελφο είδνπο ηδεψλ, γηα παξάδεηγκα κφλν 

ζε πξάμεηο ή κφλν ζε αξηζκνχο. Αληηζέησο, αμηνπνηνχληαλ ηαπηφρξνλα δηαθνξεηηθνχ 

είδνπο ηδέεο. Δλδεηθηηθά: 

Σ: Σηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη λα βξεηο όζεο πην πνιιέο θαη πξσηόηππεο απαληήζεηο 

κπνξείο. 

Μ53: Σθέθηνκαη λα  βάισ πην κεγάινπο αξηζκνύο θαη λα θάλσ πην πνιιέο πξάμεηο 

εδώ. 

 

Μ53: Να βάισ εδώ ην 30 θαη λα θάλσ +10-4...+100-100+4+2. 

Σ: Πώο ην ζθέθηεθεο; 

Μ53: Σθέθηεθα λα θάλσ κε πην κεγάινπο αξηζκνύο θαη είδα ην +10-4 πνπ είρε 2 

πξάμεηο θαη έθαλα 4 πξάμεηο. 

 

Κάπνηνη απφ ηνπο καζεηέο είραλ αληηιεθζεί φηη δελ ήηαλ αλάγθε λα πεξηνξηζηνχλ ζηε 

ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ζπκβφισλ ή πξάμεσλ. Αληηζέησο, επέδεημαλ επέιηθην 
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ρεηξηζκφ απνζπαζκαηηθψλ αξηζκψλ, δείρλνληαο φηη είραλ μεθχγεη απφ ηηο ζηεξεφηππεο 

ιχζεηο. 

Μ23: 2Φ80-10-100+10-20-20-3-9 

 

Μ355: +4-1Φ2:2+5-1Φ2 

 

Μ122: 2+(10Φ1):2+2-1, 2+[(10Φ5)-40]:2+2-1 

 

Απηνί νη καζεηέο δελ είραλ πξναπνθαζίζεη γηα ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, αιιά 

κπνξνχζαλ κε ηφζε επθνιία λα ρεηξίδνληαη ηνπο αξηζκνχο θαη ηηο πξάμεηο, πνπ απηά ηνπο 

θαζνδεγνχζαλ. 

Σ: Σε έβιεπα όηη έθαλεο ώξα λα ην ζθεθηείο. Τη πεξλνύζε από ην κπαιό ζνπ; 

Μ60: Τη αξηζκνύο λα βάισ. 

Σ: Δίρεο απνθαζίζεη από ηελ αξρή ηε δηαδηθαζία; 

Μ60: Όρη έβγαηλε ζηαδηαθά...[(2+1)Φ5+1]:2. 

Σ: Πώο ήξζε ζην κπαιό ζνπ; 

Μ60: Βξίζθσ ηνπο αξηζκνύο ζηαδηαθά. Έβαδα ηπραία ηα πξώηα θαη κεηά 

πξνζπάζεζα λα βξσ έλα πνιιαπιάζην ηνπ 8. 

 

Σ: Απνθαζίδεηο από ηελ αξρή πνηα πξάμε ζα θάλεηο ή πνην αξηζκό ζα 

ρξεζηκνπνηήζεηο;  

Μ124: Τπραία. Βγαίλνπλ πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο κέζα ζην κπαιό κνπ θαη 

βγαίλεη έλα απνηέιεζκα. Καη βιέπσ εθείλν ην απνηέιεζκα κε εθείλν πνπ έρσ ζην 

κπαιό κνπ θαη ηα ζθέθηνκαη. 

 

Μ55: Ξερλώ ηνλ αξηζκό πνπ μεθηλώ θαη ηνλ αξηζκό πνπ ζέισ λα θηάζσ θαη 

βξίζθσ ην πεληαπιάζην ή ην δηπιάζην ηνπ αξηζκνύ θαη κεηά θάλσ :5 ή :2. 

 

Δπίζεο, δηαθάλεθε φηη νη καζεηέο ήηαλ ηδηαίηεξα ζπγθεληξσκέλνη θαη αθνζησκέλνη ζηελ 

επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. πσο νη καζεηέο αλέθεξαλ αθφκα θαη αλ θάηη δηέθνςε 

ηελ εξγαζία ηνπο, απηνί ζπλέρηδαλ λα δηαηεξνχλ ζηε ζθέςε ηνπο απηφ πνπ έθαλαλ. Πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα πην θάησ απνζπάζκαηα. 

Μ122: Έλα ιεπηό θαη θάηη άιιν ζθέθηεθα...2+1000:500+8-5+1. 

Σ: Καιά ηελ ώξα πνπ ζνπ κηινύζα, εζύ ζθεθηόζνπλ αξηζκνύο; 

Μ122: Ναη, δνθίκαδα, ζθεθηόκνπλ αξηζκνύο. 

Σ: Έηζη θάλεηο πάληα; 

Μ122: Ναη. 

Σ: Τν ζέιεηο θαη ην θάλεηο ή άζειά ζνπ; 

Μ122: Τν ζέισ. 

 

Μ60: Αο πνύκε ηώξα πνπ καο δηέθνςαλ, δελ έραζα ηε ζθέςε κνπ. 

Σ: Τν ζθεθηόζνπλ αθόκα; 

Μ60: Ναη ζθεθηόκνπλ αθόκα, ελλνώ ην έβαια ζε έλα «ζπξηαξάθη», ην ζηακάηεζα 

θαη ην μαλαζθέθηεθα ηώξα. Αο πνύκε ζθεθηόκνπλ θάηη κε ηε δηαίξεζε θαη ηώξα 

πνπ ήξζε ε θπξία γηα λα κελ απνζπγθεληξσζώ είπα άζε ην εθεί θαη κεηά πάιη. 
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Μ124: Σθέθηεθα λα βάισ θιάζκαηα κέζα. 

Σ: Καιά ελώ κηινύζακε γηα άζρεηα πξάγκαηα εζύ εμαθνινπζνύζεο λα ζθέθηεζαη; 

Μ124: Ναη αθξηβώο. Πξνζπαζώ λα ζθέθηνκαη ζπλερώο αιιά εμαθνινπζώ λα 

αθνύσ. 

 Σ: Αληί λα αθνύο εθείλν πνπ ζνπ ιέσ ζπλέρηδεο λα ζθέθηεζαη ηελ άζθεζε; Τν 

ζέιεηο θαη ην θάλεηο ή είλαη από κόλν ηνπ; 

Μ124: Τν ζέισ θαη κνπ αξέζεη πνιύ. 

 

 

Αμηνιόγεζε 

 

Οκάδα καζεηώλ κε ρακειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ιχζεσλ ηνπο νη καζεηέο κε ρακειή καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα αλαγλψξηζαλ φηη νη ηδέεο ηνπο δελ είραλ θάηη δηαθνξεηηθφ, θάηη 

δεκηνπξγηθφ. Γηα παξάδεηγκα, ν Μ96 αληηιήθζεθε φηη νη απαληήζεηο ηνπ δελ ήηαλ 

ηδηαίηεξα έμππλεο ελψ ν Μ74 επέιεμε ηπραία κηα ιχζε, ρσξίο λα κπνξεί λα αηηηνινγήζεη 

ηελ επηινγή ηνπ: 

Σ: Πνηα είλαη ε πην δεκηνπξγηθή ζνπ ιύζε; 

Μ96: Γελ έρσ έμππλε.  

Σ: Μπνξείο λα ζθεθηείο ηόηε θάπνηα έμππλε ιύζε; 

Μ96: Όρη δπζθνιεύνκαη. 

 

Σ: Πνηα είλαη ε πην έμππλε ζνπ ιύζε; 

Μ74: Απηή, αιιά δελ μέξσ γηαηί. 

 

Οη καζεηέο πνπ έδεημαλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζε κηα απφ ηηο ιχζεηο ηνπο πξνέβαιαλ 

αηηηνινγήζεηο ρσξίο καζεκαηηθφ ππφβαζξν: 

Σ: Γηαηί ζεσξείο ηελ απάληεζε 2+6=8 σο ηελ πην έμππλε; 

Μ363: Δπεηδή είλαη εύθνιε. 

 

Σ: Πνηα είλαη ε πην έμππλε ζνπ απάληεζε; 

Μ120: Τν +1+1+1+1+1+1. Τε δηαιέγσ γηαηί είλαη ε πην εύθνιε. 

 

Σ: Γηαηί δηαιέγεηο απηή ηελ απάληεζε; 

Μ370: Γελ μέξσ. Δπεηδή 2+8=10-2=8. 

 

Οκάδα καζεηώλ κε κέηξηα καζεκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

 

Αλ θαη νη απαληήζεηο απηήο ηεο νκάδαο ήηαλ πνηνηηθά θαιχηεξεο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ κε ρακειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, εληνχηνηο ππήξραλ καζεηέο νη νπνίνη 
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δελ έλησζαλ ηθαλνπνηεηηθή απηνπεπνίζεζε, γηα λα εληνπίζνπλ ηελ θαιχηεξε απάληεζή 

ηνπο.  

Μ110: Γελ μέξσ πνηα είλαη ε θαιύηεξε... Κακηά, ζα ηηο βξνπλ όιεο νη ζπκκαζεηέο 

κνπ. Δίλαη απινί ηξόπνη... 

 

Μ106: Δίλαη ιίγν δύζθνιν λα ζθεθηώ ηελ πην έμππλε απάληεζε από όιν ην 

ζρνιείν. 

 

Τπήξραλ βέβαηα θαη καζεηέο ησλ νπνίσλ ε αηηηνιφγεζε γηα ηελ απάληεζε πνπ επέιεμαλ 

δελ ζηεξηδφηαλ ζε καζεκαηηθά αιιά ζε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα. 

Μ360: Τν +2+4 επεηδή κπνξεί λα κελ ηε ζθεθηνύλ άιινη καζεηέο. 

 

Μ31: Θα δηάιεγα απηή γηαηί ζπγρύζηεθα λα ηελ θάλσ θαη λνκίδσ ζα είλαη ε πην 

δύζθνιε. 

 

Μ99: Φ2Φ2 επεηδή είλαη πην θαιή από ηηο άιιεο. 

 

Μ380: +2Φ2. 

Σ: Τη ην θάλεη λα μερσξίδεη; 

Μ380: Δπεηδή έθαλε ην 2+2=4Φ2=8. 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ζηεξίρζεθε ζηνλ αξηζκφ θαη ζην είδνο ησλ πξάμεσλ, γηα λα 

επηιέμνπλ ηελ απάληεζε πνπ πξνηηκνχλ. Πην θάησ θαίλνληαη νη απαληήζεηο ηνπ Μ77 θαη 

ηνπ Μ62. 

Σ: Μέρξη ηώξα πνηα είλαη ε πην έμππλε ζνπ απάληεζε; 

Μ77: Τν +3+1+1+1 επεηδή είλαη ιίγν δύζθνιν. 

Σ: Τη ην θάλεη δύζθνιν; 

Μ77: Απηά ηα ηξία +1. 

 

Μ62: Η Φ1+4+2. 

Σ: Γηαηί ηε ζεσξείο δεκηνπξγηθή; 

Μ62: Δπεηδή έρεη πην πνιιέο πξάμεηο. 

 

Οη καζεηέο ζεψξεζαλ φηη ε αμηνπνίεζε ηεο πξάμεο ηεο δηαίξεζεο ζηηο ιχζεηο ηνπο ηηο 

έθαλε πην δεκηνπξγηθέο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα απνζπάζκαηα απφ ην Μ17, ην Μ36 θαη 

ην Μ106. 

Μ17: Η θαιύηεξε είλαη ε 2Φ8:2 γηαηί ρξεζηκνπνίεζα πνιιαπιαζηαζκό θαη 

δηαίξεζε. Φξεζηκνπνίεζα ηε δηαίξεζε πνπ ζηελ αξρή λόκηδα όηη ήηαλ δύζθνιν 

λα ηε ρξεζηκνπνηήζσ. 

 

Μ36: Δπεηδή ρξεζηκνπνίεζα δηαίξεζε θαη δελ μαλαρξεζηκνπνίεζα δηαίξεζε κέρξη 

ηώξα.... 
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Μ106: Η ηειεπηαία είλαη ε θαιύηεξε, επεηδή έρεη κέζα θάπνηεο πξάμεηο πνπ πνιιά 

παηδηά δπζθνιεύνληαη. Με πνιιαπιαζηαζκό ή δηαίξεζε δελ είλαη ηόζν εύθνιε ε 

πξάμε όπσο ε πξόζζεζε θαη ε αθαίξεζε. 

 

Δπίζεο, ην κέγεζνο ησλ αξηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη καζεηέο ζηηο ιχζεηο ηνπο έλησζαλ 

λα επηβεβαηψλεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζθεθηνχλ «έμππλεο» ηδέεο. 

Μ381: Ννκίδσ ην 2Φ20-32 είλαη ε πην έμππλε ιύζε γηαηί έρεη πην κεγάινπο 

αξηζκνύο. 

 

Μ80: Τν 2Φ100:25... Σθέθηεθα όηη είλαη θαιύηεξε απηή ε ιύζε γηαηί όηαλ βιέπεη ν 

δάζθαινο ζπλέρεηα κηθξνύο αξηζκνύο ζα λνκίδεη όηη δελ είλαη ζπνπδαίεο νη 

ιύζεηο κνπ, ελώ αλ δεη κεγάινπο αξηζκνύο ζα δεη όηη είλαη πην πξσηόηππεο. 

 

Μ79: Θα βαξηόηαλ ν δάζθαινο αλ έθαλα πξάμεηο κε κηθξνύο αξηζκνύο θαη ζα 

λόκηδε όηη δελ ζα ήηαλ ζπνπδαίν, ελώ αλ έβαδα κεγάινπο αξηζκνύο ζα έβξηζθα 

θαιύηεξν απνηέιεζκα. 

 

Οκάδα καζεηώλ κε θαιή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ νη καζεηέο απηήο ηεο νκάδαο έιαβαλ ππφςε ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξάμεσλ θαη ησλ αξηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ. Αλαθνξηθά κε ηνπο 

αξηζκνχο, νη καζεηέο επέιεμαλ απαληήζεηο πνπ πεξηειάκβαλαλ αξθεηνχο αξηζκνχο, 

«κεγάινπο αξηζκνχο» θαη είδε αξηζκψλ πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα ζθεθηεί ε πιεηνςεθία 

ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Αθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ καζεηψλ πνπ 

εληζρχνπλ ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα. 

Μ356: Ννκίδσ εθείλεο νη ιύζεηο πνπ έρνπλ πεξηζζόηεξνπο από δύν αξηζκνύο είλαη 

πην έμππλεο.  

 

Μ40: Απηή ε ιύζε γηαηί έρεη πην πνιινύο αξηζκνύο, είλαη πην πεξίπινθε θαη έρεη θαη 

πην κεγάινπο αξηζκνύο. 

 

Μ57: Πηζηεύσ ε ηειεπηαία γηαηί έρεη πην πνιινύο αξηζκνύο θαη πην πνιιά ζύκβνια. 

 

Οη καζεηέο κε θαιή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα έιαβαλ ππφςε ηνπο δηαθνξεηηθά είδε 

αξηζκψλ. Γηα απηφ ην ιφγν, ζεψξεζαλ φηη ε ρξήζε αξλεηηθψλ αξηζκψλ θαη δεθαδηθψλ-

θιαζκαηηθψλ αξηζκψλ νδεγνχζε ζε πην έμππλεο απαληήζεηο. 

Μ24: Ίζσο απηή πνπ έκπιεμα πνιιά πξάγκαηα λα είλαη ε θαιύηεξε, δεο έκπιεμα 

αξλεηηθνύο αξηζκνύο. 
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Μ34: Ννκίδσ είλαη απηή πνπ γξάθσ ηώξα, γηαηί ζα ζπλδπάζσ θαη δεθαδηθνύο θαη 

αθέξαηνπο. 

 

Σν κέγεζνο ηνπ αξηζκνχ θαίλεηαη λα βνήζεζε ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ ιχζεηο πνπ δελ 

ζα ζθεθηφηαλ θάπνηνο άιινο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Μ385: Κάπνηνο ηξόπνο πνπ κπνξεί λα κελ είλαη ηόζν έμππλνο αιιά λνκίδσ δελ ζα 

ην γξάςεη θαλέλαο άιινο, είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηο κεγάινπο αξηζκνύο. 

 

Μ280: Απηή ε ιύζε είλαη θαιή επεηδή έρεη πην κεγάινπο αξηζκνύο. Αιιά ζα είλαη 

θαιή γηα θάπνην ζπκκαζεηή κνπ, όρη όκσο γηα θάπνην καζεκαηηθό. 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ επέιεγε ηελ ηειεπηαία ιχζε σο ηελ πην δεκηνπξγηθή γηαηί 

πξνέθππηε κεηά απφ ζπλδπαζκφ θαη ελίζρπζε πξνεγνχκελσλ ηδεψλ. 

Μ98: Όζν πεξλά ε ώξα ζθέθηνκαη δηαθνξεηηθά, ζθέθηνκαη θάηη άιιν πνπ είλαη πην 

έμππλν από ην πξνεγνύκελν. 

Σ: Γηαηί ην ιεο απηό; 

Μ98: Γηαηί μεθηλώ θάλσ ζηγά ζηγά ηα εύθνια, κεηά πάσ ιίγν ζηα δύζθνια θαη ην 

κπαιό κνπ κπαίλεη ζην ζέκα θαη βξίζθσ πην εύθνια ηδέεο. 

 

Μ100: Πξνηηκώ ηελ ηειεπηαία γηαηί...αληί λα ηε βξσ κνλνκηάο ή κε ιίγε ζθέςε 

όπσο ηηο πξνεγνύκελεο, ζε απηή ζθέθηεθα πεξηζζόηεξν. 

 

Μ35: Πάλησο πηζηεύσ πσο από ηηο πξώηεο απαληήζεηο δελ ζα είλαη θακηά ε 

θαιύηεξε γηαηί είλαη κηθξνί αξηζκνί, ζα δσ κόλν ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζα 

πξνο ην ηέινο... 

 

Μ281: Η αξρή ήηαλ ε αξρή... Σηελ αξρή δελ κπνξείο λα ζθεθηείο πνιύ δύζθνια 

πξάγκαηα, κόλν ζην ηέινο. 

Σ: Γηαηί ζην ηέινο; 

Μ281: Δπεηδή ζην ηέινο θάλεηο θαη άιιεο πξάμεηο θαη βξίζθεηο θαη άιιεο ηδέεο. 

 

Οκάδα καζεηώλ κε πςειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηδεψλ ηνπο, νη καζεηέο επέιεγαλ ηηο ιχζεηο νη νπνίεο 

αμηνπνηνχζαλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ θαη πξάμεσλ ή 

αλαινγίδνληαλ ην κέγεζνο θαη ην είδνο ησλ αξηζκψλ. ζνλ αθνξά ζηελ επηινγή ησλ 

ιχζεσλ κε ηηο πεξηζζφηεξεο πξάμεηο νη καζεηέο αλαθέξζεθαλ ζηα εμήο: 

Μ12: Ννκίδσ απηή είλαη ε θαιύηεξε, γηαηί έρεη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνύο αξηζκνύο θαη 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πξάμεηο ... έηζη θαη αιιηώο  κε απηή ηε ιύζε ζα είλαη δύζθνιν 

γηα θάπνην λα βξεη ην απνηέιεζκα. 

 

Μ15: Απηή κε ηα ηέζζεξα ζύκβνια είλαη ε πην έμππλε γηαηί έρεη πην πνιιέο πξάμεηο. 

Σ: Όζν πην πνιιά ζύκβνια έρεη κηα ιύζε ηόζν πην έμππλε είλαη λνκίδεηο; 
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Μ15: Ναη γηαηί είλαη πην δύζθνιε. 

 

Οη καζεηέο πνπ ζεψξεζαλ φηη ην κέγεζνο ησλ αξηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζα έθαλε κηα 

ιχζε πην πξσηφηππε αλέθεξαλ: 

Σ: Γηαηί ρξεζηκνπνηείο ζηηο ιύζεηο ζνπ πην κεγάινπο αξηζκνύο; 

Μ27: Γηα λα βξσ πην κεγάιν απνηέιεζκα. 

Σ: Καη ηη ζα ζε βνεζήζεη; 

Μ27: Γηα λα βγνπλ πην πξσηόηππεο απαληήζεηο. 
 

Μ11: Πξνηηκώ ηε ιύζε πνπ έγξαςα κε ην 470...Τν 470 είλαη κεγάινο αξηζκόο θαη αλ 

δελ θάλεηο πξάμεηο είλαη δύζθνιν. 

 

Μ60: Η ηειεπηαία είλαη ε θαιύηεξε γηαηί είλαη ε πην πεξίπινθε, έρεη πην πνιινύο 

αξηζκνύο θαη πην κεγάινπο αξηζκνύο. 

 

ηηο ιχζεηο ησλ καζεηψλ κε πςειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα αμηνπνηήζεθαλ αξηζκνί 

δηαθνξεηηθνχ είδνπο. Σν ζηνηρείν απηφ πξνέβαιαλ νη καζεηέο σο ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

δηαθνξνπνηνχζε ηηο ηδέεο ηνπο απφ απηέο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο.   

Μ9: Απηή ε ιύζε είλαη ε θαιύηεξε γηαηί είλαη ζε κνξθή θιάζκαηνο θαη είλαη δύζθνιν λα 

ην θάλεηο ζε θιάζκα, ζέιεη πην πνιιή ζθέςε γηα λα ην θάλεηο παξά +3+3 ή +6. 

 

Μ124: Η ηειεπηαία είλαη ε θαιύηεξε, γηαηί έβαια θιάζκαηα κέζα αληί (αθέξαηνπο) 

αξηζκνύο. 

Σ: Καη γηαηί ηελ πξνηηκάο επεηδή έρεη θιάζκαηα απηή ε ιύζε;  

Μ124: Γελ ζα ηε ζθεθηνύλ άιινη.  
 

Μ131: Απηή κε ηηο δπλάκεηο είλαη ε θαιύηεξε. Δπεηδή έρεη παηδηά πνπ κπνξεί λα κελ 

μέξνπλ ηηο δπλάκεηο ή πνπ λα μέξνπλ αιιά λα κελ ηα ζπκεζνύλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζηηγκή.  

 

ρεδφλ φινη νη καζεηέο επέιεγαλ σο θαιχηεξε ηελ ηειεπηαία ηδέα πνπ είραλ πξνηείλεη. 

Απηφ νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη ε ηειεπηαία ιχζε ήηαλ ζπλνλζχιεπκα ησλ ηδεψλ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία εχξεζεο ιχζεσλ ή ρξεηάδνληαλ γεληθφηεξα 

πεξηζζφηεξε ζθέςε. 

Μ169: Η ηειεπηαία γηαηί ζε εθείλε έβαια ηηο παξαπάλσ ηδέεο κνπ. 

 

Μ3: Η ηειεπηαία επεηδή πξνζπάζεζα λα βάισ όιεο ηηο ηδέεο πνπ κάδεςα σο εδώ, λα 

βάισ θαη ηηο ηέζζεξηο πξάμεηο...  

 

Μ9: Απηή ε ιύζε γηαηί όηαλ έρεη θιάζκαηα ζέιεη πην πνιιή ζθέςε θαη πξέπεη λα μέξεηο 

θάπνηα βαζηθά πξάγκαηα παξά κόλν ην +. 

 

Σν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο είρε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. 

πγθεθξηκέλα, ε αμηνιφγεζε ιεηηνχξγεζε σο θίλεηξν γηα ηνπο καζεηέο, ψζηε λα 
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ζπλερίζνπλ λα πξνζπαζνχλ γηα λα βξνπλ πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο αιιά θαη κηα ιχζε πνπ 

ζα ηνπο δηαθνξνπνηήζεη απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα 

πην θάησ απνζπάζκαηα απφ ην Μ69, ην Μ41 θαη ην Μ292. 

Σ: Όζν πεξηζζόηεξν ρξόλν ζε αθήλσ λα δνπιέςεηο ζηελ άζθεζε ηόζν πην πξσηόηππεο 

ιύζεηο ζθέθηεζαη; 

Μ69: Ναη επεηδή κνπ είρεο πεη λα δηαιέμσ κηα απάληεζε πνπ ζα θεξδίζεη ην δηαγσληζκό 

θαη ζθέθηεθα όηη ζε έλα δηαγσληζκό ρξεηάδεηαη θάηη πην πξσηόηππν. 

 

Σ: Πόζεο ιύζεηο κπνξείο λα βξεηο; 

Μ292: Αξθεηέο. Θα πξνζπαζήζσ λα ηηο βξσ όιεο... 

 

Μ41: Όηαλ κνπ είπεο λα βξσ θάηη πνπ δελ ζα ζθεθηνύλ άιινη καζεηέο, ζθέθηεθα όηη 

αξθεηνί καζεηέο θνβνύληαη ηε δηαίξεζε νπόηε δελ ηελ θάλνπλ θαη ζθέθηεθα όηη 

κπνξεί λα είλαη πην έμππλν κε απηή ηελ πξάμε. 

 

 

Δπηθνηλσλία 

 

Οκάδα καζεηώλ κε ρακειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

 

Λφγσ ηνπ φηη νη ιχζεηο πνπ πξφηεηλαλ νη καζεηέο απηήο ηεο νκάδαο δελ είραλ θάπνηα 

ινγηθή, δελ κπφξεζαλ λα επεμεγήζνπλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο. 

Σ: Πώο ην ζθέθηεθεο; 

Μ363: Δπεηδή είλαη εύθνιν. 

 

Σ: Πώο ζνπ ήξζε ε ηδέα λα θάλεηο 2 πξνζζέζεηο; 

Μ386: Γελ μέξσ. 

 

Μ359: Φ4. 

Σ: Μπξάβν. Πώο ην ζθέθηεθεο απηό; 

Μ359: ... 

Σ: Τη άιιν κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα λα γίλεη ην 2 ζε 8; Μηα ιύζε ήηαλ Φ4 άιιε 

ιύζε; 

Μ359: ... 

Σ: Δίλαη δύζθνιν λα ζθεθηείο; 

Μ359: Ναη. 

 

Αθφκα θαη ηα άηνκα πνπ πξνζπάζεζαλ λα επεμεγήζνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο 

πεξηνξίζηεθαλ ζε γεληθφινγα ζρφιηα, ρσξίο λα δψζνπλ ηδηαίηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ ζθέθηεθαλ ή εξγάζηεθαλ, φπσο ν Μ386: 

Σ: Αλ εξρόηαλ ν δάζθαινο ζνπ πώο ζα ηνπ εμεγνύζεο ηνλ ηξόπν πνπ ζθέθηεθεο; 

Μ386: Κάζε ιίγν είρα δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. 
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Σ: Πώο έξρνληαλ ζην κπαιό ζνπ απηνί νη δηαθνξεηηθνί ηξόπνη; 

Μ386: Αλ γξάςεηο έλα αξηζκό ζα ζνπ έξζεη θαη ν άιινο θαη ν άιινο. 

Σ: Πώο ζα ζνπ έξζεη ν άιινο θαη ν άιινο; 

Μ386: Αο πνύκε αλ βάισ ην 6 ζα κνπ έξζεη κεηά ην 7, ην 9. 

 

Κάπνηνη άιινη καζεηέο ζεψξεζαλ φηη παξαζέηνληαο ηηο ηδέεο ηνπο ή αλαθέξνληαο ηε 

δηαδηθαζία εθηέιεζεο πξάμεσλ επεμεγνχζαλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ν 

Μ14 θαη ν Μ370 αλέθεξαλ ηηο πξάμεηο πνπ εθηέιεζαλ. 

Σ: Πεξίγξαςέ κνπ ηη έθαλεο ζηελ άζθεζε. 

Μ14: Φ4, +6. 

 

Μ370: Έθαλα + θαη κεηά –. 

Σ: Αλ εξρόηαλ ν δάζθαινο ζνπ πώο ζα ηνπ εμεγνύζεο πσο ζθέθηεθεο; 

Μ370: Πξόζζεηα θαη αθαηξνύζα. 

 

Παξφκνηα, ν Μ74 ζηελ πξνζπάζεηα επεμήγεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ αλαθέξζεθε ζηε 

δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο πξάμεο. 

Μ74: Φ5-2. 

Σ: Πώο ην ζθέθηεθεο απηό; 

Μ74: Αθνύ 2Φ5=10-2=8.                 

 

Οκάδα καζεηώλ κε κέηξηα καζεκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

 

Ζ δηάρπζε ησλ ηδεψλ ήηαλ δχζθνιε θαη γηα απηή ηελ νκάδα καζεηψλ, αθνχ δελ ήηαλ ζε 

ζέζε λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηεο. Οη καζεηέο θαηέιεμαλ ζε γεληθφινγεο αλαθνξέο, 

ρσξίο λα δίλνπλ ηδηαίηεξεο δηεπθξηλήζεηο.  

Μ32: Σηελ αξρή έθαλα 2+πόζα =8 θαη κεηά μεθίλεζα λα ζθέθηνκαη θάηη 

δηαθνξεηηθό. 

 

Μ77: Σθεθηόκνπλ ηνπο αξηζκνύο, πώο ην 2 έγηλε 8... Κάλσ ηνπο αξηζκνύο ιίγν 

δηαθνξεηηθά. 

 

Μ83: Σηελ αξρή δελ ην θαηάιαβα θαη κεηά δηάβαζα πην πξνζεθηηθά ηελ νδεγία θαη 

έθαλα ηα άιια... 

 

Μ17: Άιιαδα ηα ζύκβνια θαη ηνπο αξηζκνύο θαη πξνζπαζνύζα λα θάλσ άιιεο 

πξάμεηο πνπ λα είλαη θαη πην θαιέο.  

 

Ο Μ43 δελ αλαθέξζεθε δηφινπ ζηελ επεμήγεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ, αιιά κίιεζε 

πεξηζζφηεξν «ζεσξεηηθά». 

Σ: Τη ζε βνήζεζε λα βξεηο ηόζεο πνιιέο ιύζεηο; 
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Μ43: Η ζθέςε. 

Σ: Τη ζε βνήζεζε λα δώζεηο δηαθνξεηηθέο ιύζεηο; 

Μ43: Τν κπαιό κνπ. 

Σ: Τη ζε βνήζεζε λα βξεηο έμππλεο ιύζεηο; 

Μ43: Η θαληαζία κνπ.  

 

Σα άηνκα πνπ πξνζπάζεζαλ λα εμεγήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξγάζηεθαλ θαηέιεμαλ 

λα δηαβάδνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο, ρσξίο φκσο λα είλαη ζε ζέζε λα εξκελεχζνπλ ηε ινγηθή 

ηνπο.  

Μ62: Σηελ αξρή έθαλα ην πην εύθνιν ην 2Φ4 θαη κεηά έθαλα πάιη Φ4, ην ίδην κε ην 

πξώην ... (δηαβάδεη ηηο ιύζεηο ηνπ). 

Σ: Τη άξρηζεο θαη ρξεζηκνπνηνύζεο κεηά; 

Μ: Έθαλα Φ, κεηά + θαη κεηά μαλά Φ (δηαβάδεη ηηο ιύζεηο ηνπ). 

 

ε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα κε ρακειή δεκηνπξγηθφηεηα, ππήξραλ κεκνλσκέλεο 

πεξηπηψζεηο ζε απηή ηελ νκάδα πνπ κπφξεζαλ λα εμεγήζνπλ ζε θάπνην βαζκφ ηε ινγηθή 

ηνπο. 

Μ376: Σηελ αξρή ζθεθηόκνπλ κε ην +6 θαη ύζηεξα ζθέθηεθα ηνλ πίλαθα κε ηα 

πνιιαπιάζηα ηνπ 2 θαη άξρηζα κε ην 2Φ... θαη πξνρσξνύζα. 

 

Μ288: Τν πξώην κνπ βήκα ήηαλ Φ4 πνπ ήηαλ ην πην εύθνιν, αιιά κεηά ζθέθηεθα 

όηη ην 2 ζέιεη 6 γηα λα γίλεη 8, άξα +6. Μεηά ζθέθηεθα κεξηθνύο ηξόπνπο πνπ 

ην απνηέιεζκα κπνξεί λα βγεη 6 θαη ηνπο έγξαςα. 

 

Μ52: Σηελ αξρή μεθίλεζα κε 1 θαη κεηά πήγα κε 2 θαη κε 3 ζύκβνια. 

Σ: Σηα 2 θαη ζηα 3 ζύκβνια ηη έθαλεο; 

Μ52: Τα έλσλα θαη έβγαηλε 8. 

 

Μέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ δηαθάλεθε ε ελαιιαγή ησλ αξηζκψλ, ε ελαιιαγή 

ησλ πξάμεσλ, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξάμεσλ θαη ν ζπλδπαζκφο καζεκαηηθψλ ηδεψλ. 

Δληνχηνηο, νη απαληήζεηο ηνπο ζηεξνχληαλ επρέξεηαο ιφγνπ θαη εξκελείαο. 

 

Οκάδα καζεηώλ κε θαιή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

 

Οη καζεηέο αλαθέξζεθαλ ζηηο βαζηθέο καζεκαηηθέο ηδέεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζηηο ιχζεηο 

ηνπο, θάπνηεο θνξέο δίλνληαο αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο θαη άιινηε ιηγφηεξεο. πγθεθξηκέλα, 

έγηλε αλαθνξά ζην πψο μεθίλεζαλ θαη πψο μεδίπισζαλ ηε ζθέςε ηνπο, ζηα ζηνηρεία πνπ 

ηνπο βνήζεζαλ, ζε ηδέεο αλαθνξηθά κε ην κέγεζνο θαη ην είδνο ησλ αξηζκψλ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ή αθφκα θαη ζην είδνο ησλ πξάμεσλ. Αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ρσξίο 
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ηδηαίηεξεο ιεπηνκέξεηεο, πνπ παξφια απηά γηλφηαλ αλαθνξά ζε καζεκαηηθέο ηδέεο, είλαη 

απηέο πνπ παξαηίζεληαη πην θάησ.  

Μ281: Σηελ αξρή έθαλα πνιύ απιά, έθαλα κε κηα πξάμε, κε έλαλ αξηζκό, κε έλα 

ζύκβνιν. Μεηά πνπ άξρηζα θαη ζπλήζηδα θαη θαηαιάβαηλα θαιύηεξα έβξηζθα 

θαη άιιεο ηδέεο θαη έθηαζα ζην ςειό επίπεδν. 

 

Μ40: Σηελ  αξρή ζθέθηεθα πην κηθξνύο αξηζκνύο κεηά ζθέθηεθα πην δεκηνπξγηθά, 

πην δύζθνια θαη κεηά ζπλέρηζα κε ηνλ ίδην ηξόπν. 

 

Μ82: Πξνζπαζνύζα λα ηηο θάλσ πην δύζθνιεο. Σηελ αξρή μεθίλεζα κε Φ4 θαη +6 

θαη κεηά πξνζπαζνύζα λα ηηο δπζθνιέςσ. 

Σ: Πώο ην πέηπρεο; 

Μ82: Με πην κεγάινπο αξηζκνύο, κε δηαίξεζε, κε πνιιαπιαζηαζκό, κε θιάζκαηα 

θαη κε αξλεηηθνύο αξηζκνύο. 

 

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλν ζηνηρείν δηάρπζεο θαη 

επεμήγεζεο ησλ ιχζεψλ ηνπο παξαηίζεληαη πην θάησ: 

Μ115: Με ηελ πξόζζεζε, κε ην +6 μεθίλεζα λα ζθέθηνκαη θαη κεηά έβαδα 3+3=6, 

2+4=6 έβαδα δειαδή δύν αξηζκνύο πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ 6. Με ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκό ζθέθηεθα αο πνύκε 3Φ4=12, 2Φ4=8 θαη ζθεθηόκνπλ άιια 

πξάγκαηα γηα λα βγαίλεη ην Φ4.  

Σ: Μεηά ηη ζθέθηεθεο; 

Μ115: Σθέθηεθα λα ρξεζηκνπνηήζσ πνιινύο αξηζκνύο αιιά πάιη ζθεθηόκνπλ ην 6. 

Αιιά αληί λα ρξεζηκνπνηήζσ 2 αξηζκνύο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύζα 3 ή 4, 

ρώξηδα εθείλνπο ηνπο αξηζκνύο θαη έβξηζθα άιινπο...Δδώ ζθεθηόκνπλ ηα 

πνιιαπιάζηα ησλ αξηζκώλ. 

 

Μ291: Σηελ αξρή ζθεθηόκνπλ ην +6, ηα πνιύ απιά. Μεηά είδα όηη κπνξνύζα λα 

θάλσ Φ4, ην πξόζεμα γηαηί έπξεπε λα θάλσ ην 2 λα γίλεη 8 κε δηαθνξεηηθνύο 

ηξόπνπο. Άξρηζα λα ζθέθηνκαη ηόηε ην 20Φ4=80:10=8 θαη από εδώ θαηέιεμα 

ζηελ ηειεπηαία. Μεηά είπα όηη ην 10 είλαη βαζηθό ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα 

ππάξρεη ζηηο επόκελεο κνπ ιύζεηο. Μεηά ζπκήζεθα πνπ έθαλα εθείλν ην ιάζνο 

θαη ζθέθηεθα ηε ιύζε Φ3+2 καο θάλεη 8. 

Σ: Ναη αιιά ζθεθηόζνπλ πξόζζεζε θαη αθαίξεζε θαη κεηά πήγεο ζε 

πνιιαπιαζηαζκό. Γηαηί; 

Μ291: Από έλα ιάζνο κνπ ήξζε ε έκπλεπζε. Μεηά 2:2=1 ζθέθηεθα έηζη απιά θαη 

είπα πόζα κνπ κέλνπλ γηα λα βξσ ην 8. Σηελ επόκελε ζθέθηεθα ηνλ πίλαθα ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ 8 θαη είδα όηη 2Φ8=16 θαη γηα απηό πξόζζεζα 14 θαη 

έθαλα :2. Μεηά άξρηζα λα αλαθαηεύσ ηνπο πίλαθεο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ, 

απηό ηνπ 5 θαη ηνπ 6 θαη βξήθα απηή ηε ιύζε. Μεηά ην επόκελν βαζηδόηαλ ζηηο 

πξώηεο κνπ απαληήζεηο... 

 

 

 

Μα
ρία

 Γ.
 Κ
άτ
το
υ



181 

 

Οκάδα καζεηώλ κε πςειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

 

Καηά ηελ επηθνηλσλία, νη καζεηέο είραλ μεθάζαξν ζην κπαιφ ηνπο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

εξγάζηεθαλ θαη γηα απηφ ήηαλ ζε ζέζε λα δψζνπλ πνιιέο ιεπηνκέξεηεο γηα ην πψο 

δνχιεςαλ. Πην θάησ παξνπζηάδνληαη ηξία ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα ζηα νπνία νη 

καζεηέο αλαθέξνληαη ζηηο επηινγέο ηνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθέο πξάμεηο θαη 

αξηζκνχο θαζψο επίζεο λα απμήζνπλ ην βαζκφ δπζθνιίαο ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ 

ηνπο. 

Μ12: Σθέθηεθα λα ρξεζηκνπνηήζσ όζν πην πνιιά ζύκβνια κπνξνύζα, λα θάλσ πξώηα 

πνιιαπιαζηαζκό ή πξόζζεζε πνπ ζα κεγαιώζεη ηνλ αξηζκό αξθεηά, απηόκαηα 

έβαια θαη ην 3 θαη αθαίξεζα όζα έπξεπε γηα λα βγάιεη ηελ απάληεζε. 

 

Μ131: Σηελ αξρή ζθέθηεθα ηνπο πην εύθνινπο ηξόπνπο. Μεηά ήζεια λα πξνζζέζσ θαη 

θιάζκαηα πνπ λα καο βγαίλεη ην απνηέιεζκα. Μεηά ζθέθηεθα λα θάλνπκε κε 

δηάθνξνπο ηξόπνπο πνπ κάζακε, κε θιάζκαηα, κε πνζνζηά, κε δεθαδηθνύο θαη 

ζθέθηεθα λα πξνζζέζσ θαη ηα κνηίβα... Μεηά ζθέθηεθα ηηο δπλάκεηο θαη ζην ηέινο 

πξνζπαζνύζα λα βξσ θάηη πξσηόηππν πνπ ην θάλνπκε ηώξα. 

 

Μ25: Γνθίκαζα λα ρηίζσ πάλσ ζε θάπνηα άιιε ιύζε, λα βάισ πνιιέο πξάμεηο, λα 

θάλσ ηελ πην απιή ιύζε...Σηελ αξρή πήγα ζην πην απιό. Δίπα ην Φ4 ήηαλ ην κόλν 

θαη κεηά πξνζπάζεζα λα ρηίζσ ζε απηό. Μεηά είπα λα ην ζπάζσ ζε πην κηθξνύο 

αξηζκνύο (Φ8:2) κεηά ζπλέρηζα λα κεγαιώλσ ηνπο αξηζκνύο. Μεηά κνπ ήξζε ε 

ζθέςε όηη είλαη ην +6 θαη μεθίλεζα λα ρηίδσ πάλσ ζε απηό, λα ην αλαιύσ ζε 

κηθξνύο αξηζκνύο, κεηά ην έθαλα κεγάιν θαη πάιη ην έζπαζα. Μεηά ήζεια λα θάλσ 

θάηη πνπ λα έρεη όιεο ηηο πξάμεηο κέζα, ζθέθηεθα θάπνην πνπ λα κελ έρεη δύζθνιεο 

πξάμεηο αιιά λα είλαη έμππλν, θάηη μερσξηζηό. Μεηά πνπ βγήθε θαιή απηή ε πξάμε 

ην κεγάισζα θαη έβαια θαη άιινπο αξηζκνύο θαη ην πέηπρα. 

 

 

Σύγθξηζε ηεο Γηαδηθαζίαο Γεκηνπξγηθήο Γξάζεο ζηηο Οκάδεο Μαζεηώλ 

 

Πέξα απφ ηελ απιή πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ πνπ εκθαλίζηεθαλ ζε θάζε νκάδα καζεηψλ 

είλαη ζεκαληηθή ε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε, ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη νκνηφηεηεο θαη νη 

δηαθνξέο ηνπο. Ο Πίλαθαο 4.14 παξνπζηάδεη ηα ζηάδηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζε θάζε νκάδα 

καζεηψλ θαζψο θαη ην βαζκφ επεμεξγαζίαο πνπ έηπραλ. ζνλ αθνξά ζηνλ Πίλαθα 4.15, 

πεξηιακβάλεη κε ιεπηνκέξεηα ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ θάζε ζηάδην ηεο 

δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο ζηηο ηέζζεξηο νκάδεο καζεηψλ. 
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Πίλαθαο 4.14 

Δκθάληζε θαη επεμεξγαζία ζηαδίσλ δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο αλάκεζα ζηηο νκάδεο 

καζεηώλ. 

 

 Οκάδα 1 Οκάδα 2 Οκάδα 3 Οκάδα 4 

Γηεξεχλεζε - +   +
*
            + 

πζρέηηζε - - + +
*
 

Καηαζθεπή +   +
*
   +

*
 +

*
 

Αμηνιφγεζε - + + +
*
 

Δπηθνηλσλία - - + +
*
 

- Γελ εκθαλίζηεθε 

+      Δκθαλίζηεθε 
*      Απμεκέλνο βαζκφο επεμεξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε νκάδα καζεηψλ 

 

Ζ νκάδα καζεηψλ κε ρακειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα δελ εκθάληζε φια ηα ζηάδηα 

ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ πεξηγξάθνληαη ζην κνληέιν ηεο Sheffield (2009). Γηα παξάδεηγκα, 

απνπζίαδαλ ηα ζηάδηα ηεο ζπζρέηηζεο, ηεο δηεξεχλεζεο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο, ελψ ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο έηπρε επηθαλεηαθήο επεμεξγαζίαο, ρσξίο νη 

καζεηέο λα έρνπλ αλαινγηζηεί βαζηθέο καζεκαηηθέο ηδέεο. Δλδεηθηηθά, νη καζεηέο 

αμηνπνίεζαλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο κφλν ηηο εκθαλείο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ην 2 κε ην 8 

(+6, Υ4) ρσξίο λα κπνξνχλ λα ηηο αλαιχζνπλ πεξαηηέξσ ή αθφκα λα ζθεθηνχλ άιιεο 

καζεκαηηθέο ηδέεο.  

Ζ νκάδα κέηξηαο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο κνηξάδεηαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

κε ηελ νκάδα ρακειήο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, φζνλ αθνξά ζηα ζηάδηα ηεο 

ζπζρέηηζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Δηδηθφηεξα, δηαθάλεθε κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο φηη νη 

καζεηέο κε κέηξηα καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα δπζθνιεχηεθαλ λα εληνπίζνπλ ζπλδέζεηο 

κεηαμχ ησλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ θαζψο επίζεο λα επεμεγήζνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο. Αλ 

θαη νη καζεηέο κε κέηξηα καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα έθαλαλ αλαθνξά ζε ζεσξεηηθή 

εθαξκνγή απηψλ ησλ ζηαδίσλ, εληνχηνηο δελ θαηάθεξαλ λα πινπνηήζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο. 

ζνλ αθνξά ζην ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο, νη καζεηέο κπήθαλ ζηε δηαδηθαζία λα 

αλαινγηζηνχλ ηηο πξάμεηο θαη ηνπο ζπλδπαζκνχο ηνπο, θαηαιήγνληαο ζε παξαγσγηθέο 

κεζφδνπο. Λφγσ ηνπ ζηαδίνπ ηεο δηεξεχλεζεο, νη καζεηέο αμηνπνίεζαλ επηπξφζζεηεο 

καζεκαηηθέο ηδέεο, φπσο ν ζπλδπαζκφο πξάμεσλ θαη ε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ ζπκβφισλ, 

θαηά ηελ «θαηαζθεπή» ησλ ιχζεψλ ηνπο. Άιισζηε απηά ηα ζηνηρεία ζεψξεζαλ νη καζεηέο 

σο ζεκαληηθά θαηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο. 
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Ζ νκάδα καζεηψλ κε θαιή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα παξνπζηάδεη πην 

νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία φζνλ αθνξά ζηα ζηάδηα πνπ πξνηείλνληαη ζην ζεσξεηηθφ 

κνληέιν. Πέξα απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ πξάμεσλ πνπ είρε αλαινγηζηεί ε νκάδα κε κέηξηα  

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, νη καζεηέο απηήο ηεο νκάδαο αζρνιήζεθαλ θαη κε ηε 

δηεξεχλεζε ησλ αξηζκψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ αξηζκψλ. Σν 

ζηάδην ηεο ζπζρέηηζεο εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγηθήο δξάζεο 

ηεο νκάδαο απηήο. Ζ ζπζρέηηζε έγηλε ζε δχν επίπεδα: ζε καζεκαηηθφ θαη ζε εκπεηξηθφ 

επίπεδν. Με άιια ιφγηα, νη καζεηέο εληφπηζαλ ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πξνηεηλφκελσλ 

καζεκαηηθψλ ηδεψλ θαη δξάζεσλ αιιά επίζεο αλαθέξζεθαλ ζε δηδαθηηθέο θαη 

θαζεκεξηλέο ηνπο εκπεηξίεο. Σφζν ην ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο φζν θαη ην ζηάδην ηεο 

ζπζρέηηζεο θάλεθε φηη επεξέαζε ηηο ιχζεηο πνπ πξνηάζεθαλ ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο. 

Οη ιχζεηο ησλ καζεηψλ ήηαλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά θαιχηεξεο απφ ηηο ιχζεηο ησλ 

καζεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηηο πξνεγνχκελεο νκάδεο. Οη καζεηέο κπφξεζαλ λα πξνηείλνπλ 

πεξηζζφηεξεο ιχζεηο, αμηνπνηψληαο πεξηζζφηεξεο καζεκαηηθέο ηδέεο. Καηά ηελ 

αμηνιφγεζε, πέξα απφ ηηο παξακέηξνπο ηνπ έξγνπ έγηλε αλαθνξά ζην βαζκφ επεμεξγαζίαο 

πνπ έηπραλ νη ιχζεηο ηνπο, ελψ θαηά ην ζηάδην ηεο επηθνηλσλίαο νη καζεηέο ήηαλ ζε ζέζε 

λα επεμεγήζνπλ ηε ινγηθή θαη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπο. 

ε ζρέζε κε ηελ νκάδα κε θαιή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, ε νκάδα κε πςειή 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα δελ δηαθνξνπνηήζεθε σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαδίσλ πνπ 

πεξηιήθζεθαλ ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, αιιά σο πξνο ην βαζκφ επεμεξγαζίαο ησλ 

ζηαδίσλ ηεο ζπζρέηηζεο, ηεο θαηαζθεπήο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο μέθπγαλ απφ ηηο ζηεξεφηππεο ιχζεηο θαη θαηάθεξαλ λα 

πξνηείλνπλ πην πξσηφηππεο ιχζεηο, θαζψο ρεηξίδνληαλ επέιηθηα ηνπο αξηζκνχο θαη ηηο 

πξάμεηο. Σν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ήηαλ απηφ πνπ ιεηηνχξγεζε σο θίλεηξν γηα ηνπο 

καζεηέο, ψζηε λα ζθεθηνχλ πην «έμππλεο» ιχζεηο, γηαηί νη καζεηέο κε πςειή καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα ήζεια λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Παξφιν πνπ νη 

ιχζεηο ησλ καζεηψλ μέθεπγαλ απφ ηηο ηεηξηκκέλεο ιχζεηο, νη καζεηέο είραλ μεθάζαξν ζην 

κπαιφ ηνπο ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπο θαη κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ζε ιεπηνκέξεηεο θαη 

ζπζρεηίζεηο. 
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Πίλαθαο 4.15 

Σύγθξηζε ησλ Σηαδίσλ Γεκηνπξγηθήο Γηαδηθαζίαο αλάκεζα ζηηο Οκάδεο Μαζεηώλ. 

 Οκάδα 1 Οκάδα 2 Οκάδα 3 Οκάδα 4 

Γηεξεχλεζε · Καζφινπ δηεξεχλεζε 

· Αλάιπζε Υ4, +6*  

· Αλάιπζε Υ4, +6 

· Γηαθνξεηηθέο πξάμεηο 

· πλδπαζκφο πξάμεσλ 

· Γηαδηθαζίεο κε φκνηα δνκή 

· Γηαθνξεηηθέο πξάμεηο 

· πλδπαζκφο πξάμεσλ 

· Γηαδηθαζίεο κε φκνηα δνκή 

· Αλάιπζε πξάμεσλ  

· Αχμεζε αξηζκνχ πξάμεσλ 

· Αλάιπζε αξηζκψλ 

· Δίδνο αξηζκνχ 

 

· Γηαθνξεηηθέο πξάμεηο 

· πλδπαζκφο  πξάμεσλ  

· Γηαδηθαζίεο κε φκνηα δνκή 

· Αλάιπζε πξάμεσλ  

· Αχμεζε αξηζκνχ πξάμεσλ 

· Αλάιπζε αξηζκψλ 

· Δίδνο αξηζκνχ 

· Μέγεζνο αξηζκνχ 

πζρέηηζε · Με εληνπηζκφο ζρέζεσλ 

· Άζηνρεο ζπλδέζεηο 

 

· Με εληνπηζκφο ζρέζεσλ 

· Άζηνρεο ζπλδέζεηο 

· Θεσξεηηθή αλαθνξά ζηελ 

χπαξμε ζπλδέζεσλ 

 

· Άζηνρεο ζπλδέζεηο* 

· πζρέηηζε ηδεψλ/ δξάζεσλ 

· Αλαινγηζκφο εκπεηξηψλ θαη 

πξνυπάξρνπζσλ γλψζεσλ 

 

· πζρέηηζε ηδεψλ/ δξάζεσλ 

· Αλαινγηζκφο εκπεηξηψλ θαη 

πξνυπάξρνπζσλ γλψζεσλ 

· πζρέηηζε αξηζκψλ 

· πζρέηηζε πξάμεσλ 

Καηαζθεπή · Υ4, +6 

· Δπαλαιακβαλφκελεο 

πξνζζέζεηο ή 

πνιιαπιαζηαζκνί πνπ λα 

νδεγνχλ ζε απνηέιεζκα 4 ή 6 

· Υ4, +6 

· Δπαλαιακβαλφκελεο 

πξνζζέζεηο ή 

πνιιαπιαζηαζκνί πνπ λα 

νδεγνχλ ζε απνηέιεζκα 4 ή 6 

· πλδπαζκφο πξάμεσλ 

πξνζζεηηθήο θαη 

πνιιαπιαζηαζηηθήο δνκήο 

 

· πλδπαζκφο πξάμεσλ 

πξνζζεηηθήο θαη 

πνιιαπιαζηαζηηθήο δνκήο  

· Αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ Υ4, 

+6 ζε καθξνζθειείο δηαδηθαζίεο 

ή/θαη αμηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ 

νκάδσλ αξηζκψλ 

· εηξηαθή εθηέιεζε πξάμεσλ 

 

· πλδπαζκφο πξάμεσλ πξνζζεηηθήο θαη 

πνιιαπιαζηαζηηθήο δνκήο,  

· Αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ Υ4, +6 ζε 

καθξνζθειείο δηαδηθαζίεο ή/θαη 

αμηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ 

αξηζκψλ 

· Δπέιηθηνο ρεηξηζκφο αξηζκψλ θαη 

πξάμεσλ 

· Σαπηφρξνλε αμηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ 

καζεκαηηθψλ ηδεψλ  

· πλδπαζκφο καζεκαηηθψλ ηδεψλ θαη 

πξνζζήθε ηδεψλ ζε πξνεγνχκελεο ιχζεηο  Μα
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 Ζ ππνγξάκκηζε ππνδειψλεη ηα ζηνηρεία πνπ πξνζηίζεληαη ζε θάζε ζηάδην, ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε νκάδα.          
Σν * ππνδειψλεη φηη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά παξαηεξήζεθαλ ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο.  

 

Αμηνιφγεζε · Δπηινγή ιχζεσλ ρσξίο 

αηηηνιφγεζε 

· Αηηηνιφγεζε ρσξίο 

καζεκαηηθφ ππφβαζξν 

· Αηηηνιφγεζε ρσξίο 

καζεκαηηθφ ππφβαζξν 

· Δπηινγή ιχζεσλ ιφγσ ηνπ 

αξηζκνχ θαη ηνπ είδνπο ησλ 

πξάμεσλ, ηνπ κεγέζνπο ησλ 

αξηζκψλ 

· Δπηινγή ιχζεσλ ιφγσ ηνπ 

αξηζκνχ θαη ηνπ είδνπο ησλ 

πξάμεσλ, ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ 

είδνπο ησλ αξηζκψλ 

· Δπηινγή ηεο ηειεπηαίαο ιχζεο 

γηαηί πξνέθππηε κεηά απφ 

ζπλδπαζκφ θαη ελίζρπζε 

πξνεγνχκελσλ ηδεψλ 

· Δπηινγή ιχζεσλ ιφγσ ηνπ αξηζκνχ θαη 

ηνπ είδνπο ησλ πξάμεσλ, ηνπ κεγέζνπο 

θαη ηνπ είδνπο ησλ αξηζκψλ 

· Δπηινγή ηεο ηειεπηαίαο ιχζεο γηαηί 

πξνέθππηε κεηά απφ ζπλδπαζκφ θαη 

ελίζρπζε πξνεγνχκελσλ ηδεψλ 

· Σν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο απνηέιεζε 

θίλεηξν γηα ηελ παξαγσγή πην 

πξσηφηππσλ ηδεψλ 

Δπηθνηλσλία · Με επεμήγεζε ηνπ ηξφπνπ 

ζθέςεο 

· Γεληθφινγα ζρφιηα 

· Αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία 

εθηέιεζεο πξάμεσλ 

· Με επεμήγεζε ηνπ ηξφπνπ 

ζθέςεο 

· Γεληθφινγα ζρφιηα 

· Πξνζπάζεηα επεμήγεζεο ηεο 

ινγηθήο * 

· Δπεμήγεζεο ηεο ινγηθήο  

· Αλαθνξά ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηξφπνπ ζθέςεο 

 

· Ξεθάζαξνο ν ηξφπνο  εξγαζίαο 

·  Αλαθνξά ζε ιεπηνκέξεηεο 
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Σν Δθπαηδεπηηθφ Πεξηβάιινλ 

 

 

Ζ επίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα 

δηεξεπλήζεθε κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έγηλε ζχγθξηζε ηεο αξρηθήο κε ηελ ηειηθή επίδνζε ησλ 24 καζεηψλ Γ‘, Δ‘ 

θαη η‘ ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ πνπ ζπκκεηείραλ ζην παξεκβαηηθφ πξφγξακκα 

(πεηξακαηηθή νκάδα) θαζψο θαη ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο επηδφζεηο κηαο άιιεο νκάδαο 

καζεηψλ πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζην παξεκβαηηθφ πξφγξακκα (νκάδα ειέγρνπ). Σα 

απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ παξνπζηάδνληαη ζε ηέζζεξα 

επίπεδα. Πξψηα, γίλεηαη ζχγθξηζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο 

ζην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζεηξάο ησλ καζεκάησλ. Γεχηεξν, γίλεηαη ζχγθξηζε ηεο επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ ζην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεηξάο ησλ καζεκάησλ. Σξίην, γίλεηαη ζχγθξηζε 

ησλ επηδφζεσλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο κε ηελ Οκάδα Διέγρνπ. Σέηαξην, 

παξνπζηάδνληαη νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο γηα ηε ζρέζε ηεο 

Γεκηνπξγηθφηεηαο κε ηα Μαζεκαηηθά.  

 

 

Σύγθξηζε επίδνζεο καζεηώλ Πεηξακαηηθήο Οκάδαο ζην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο 

Γεκηνπξγηθόηεηαο πξηλ θαη κεηά ην Παξεκβαηηθό Πξόγξακκα 

 

Σα πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο ζην Δξγαιείν 

Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.16. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

παξνπζηάδεηαη ν κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ ιχζεσλ πνπ πξφηεηλαλ νη καζεηέο ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο (επρέξεηα), ν κέζνο φξνο 

ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηηο ιχζεηο (επειημία) θαη ν 

κέζνο βαζκφο θαηλνηνκίαο ησλ ιχζεσλ (πξσηνηππία) ζε ηξεηο κεηξήζεηο: πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη έλα κήλα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ. πσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 4.16 νη κέζνη φξνη ηεο επρέξεηαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο ζε θάζε έξγν 

απμάλνληαη απφ ηε Μέηξεζε 1, ζηε Μέηξεζε 2 θαη αθνινχζσο ζηε Μέηξεζε 3. 
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Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο είραλ ζπζηεκαηηθά θαιχηεξε επίδνζε ζην έξγν 1 θαη ρεηξφηεξε 

επίδνζε ζην έξγν 4 ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο. 

 

Πίλαθαο 4.16 

Μέζνη όξνη ηεο επίδνζεο ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο ζην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο 

Γεκηνπξγηθόηεηαο ζηηο ηξεηο Μεηξήζεηο. 

Έξγα  Μέηξεζε 1 

X


        SD 

Μέηξεζε 2 

   X


         SD 

Μέηξεζε 3 

    X


           SD 

 

 Δπρέξεηα .521 .208 .725 .305 .765 .375 

Έξγν 1 Δπειημία .273 .098 .361 .158 .383 .122 

 Πξσηνηππία .642 .301 .783 .250 .850 .233 

 Δπρέξεηα .392 .247 .533 .291 .630 .373 

Έξγν 2 Δπειημία .375 .179 .424 .241 .467 .239 

 Πξσηνηππία .617 .294 .683 .338 .790 .271 

 Δπρέξεηα .422 .150 .560 .160 .609 .190 

Έξγν 3 Δπειημία .323 .138 .448 .165 .538 .219 

 Πξσηνηππία .267 .127 .475 .263 .600 .343 

 Δπρέξεηα .314 .212 .433 .301 .460 .269 

Έξγν 4 Δπειημία .193 .116 .302 .176 .281 .127 

 Πξσηνηππία .442 .295 .625 .325 .660 .244 

 Δπρέξεηα .412 .140 .563 .206 .616 .245 

χλνιν Δπειημία .291 .086 .384 .136 .417 .115 

 Πξσηνηππία .492 .146 .642 .214 .725 .156 

 

Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ αλάκεζα ζηηο ηξεηο κεηξήζεηο εθαξκφζηεθε 

ε Wilcoxon Signed Ranks αλάιπζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 4.17. Οη δηαθνξέο ζην κέζν φξν ησλ επηδφζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ πξηλ θαη κεηά ην 

παξεκβαηηθφ πξφγξακκα (Μέηξεζε 1 θαη 2) ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν 

p=.05. πγθξίλνληαο ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ αλάκεζα ζηε δεχηεξε θαη ηελ ηξίηε 

κέηξεζε, παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ πξσηνηππία 

(p=.019), φρη φκσο σο πξνο ηελ επρέξεηα (p=.179) θαη ηελ επειημία (p=.096). 
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Πίλαθαο 4.17 

Σύγθξηζε ηεο επίδνζεο ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο ζην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο 

Γεκηνπξγηθόηεηαο αλάκεζα ζηηο ηξεηο Μεηξήζεηο (Wilcoxon Signed Ranks Test). 

 

 χγθξηζε 

Μεηξήζεσλ 1-2 

χγθξηζε 

Μεηξήζεσλ 2-3 

χγθξηζε 

Μεηξήζεσλ 1-3 

 Z (p) Z (p) Z (p) 

Δπρέξεηα -4.144 (.001)* -1.344 (.179) -3.808 (.001)* 

Δπειημία -3.558 (.001)* -1.662 (.096) -3.733 (.001)* 

Πξσηνηππία -3.237 (.001)* -2.352 (.019)* -3.622 (.001)* 

* Οη δηαθνξέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν p<.05. 

 

 

Σύγθξηζε επίδνζεο καζεηώλ Οκάδαο Διέγρνπ ζην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθόηεηαο 

πξηλ θαη κεηά ηε δηάξθεηα ηνπ Παξεκβαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο 

 

Αληίζηνηρεο αλαιχζεηο φπσο έγηλαλ γηα ηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα δηεμήρζεθαλ θαη γηα ηελ 

Οκάδα Διέγρνπ. Καηά πξψην ιφγν, ν Πίλαθαο 4.18 παξνπζηάδεη ηελ επίδνζε ηεο Οκάδαο 

Διέγρνπ ζην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 4.18 νη κέζνη 

φξνη ηεο επρέξεηαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο είλαη θαηά πιεηνςεθία πςειφηεξνη 

κεηά ην παξεκβαηηθφ πξφγξακκα ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο κέζνπο φξνπο πξηλ απφ ην 

παξεκβαηηθφ. Δμαίξεζε απνηεινχζαλ νη κέζνη φξνη ηεο επειημίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο ζην 

έξγν 1 θαη ε επειημία ζην έξγν 4.  

 Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ηεο Οκάδαο Διέγρνπλ πξηλ θαη κεηά 

ηε δηεμαγσγή ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο δηεμήρζεθε Wilcoxon Signed Ranks 

αλάιπζε. Οη δηαθνξέο ζην κέζν φξσλ ησλ επηδφζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο Οκάδαο 

Διέγρνπ πξηλ θαη κεηά ην παξεκβαηηθφ πξφγξακκα ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο σο πξνο 

ηελ ηθαλφηεηα επρέξεηαο (Ε=-2.686, p=.007) θαη επειημίαο (Ε=-2.419, p=.016), φρη φκσο 

σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα πξσηνηππίαο (Ε=-1.543, p=.123). 
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Πίλαθαο 4.18 

Σύγθξηζε ηεο επίδνζεο ηεο Οκάδαο Διέγρνπ ζην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθόηεηαο 

ζηηο δύν Μεηξήζεηο. 

Έξγα  Μέηξεζε 1 

X


              SD 

Μέηξεζε 2 

   X


               SD  

 Δπρέξεηα .413 .160 .483 .241 

Έξγν 1 Δπειημία .264 .103 .256 .112 

 Πξσηνηππία .492 .283 .483 .306 

 Δπρέξεηα .404 .294 .525 .223 

Έξγν 2 Δπειημία .319 .162 .417 .147 

 Πξσηνηππία .675 .269 .700 .318 

 Δπρέξεηα .456 .151 .513 .140 

Έξγν 3 Δπειημία .385 .180 .458 .159 

 Πξσηνηππία .325 .165 .483 .270 

 Δπρέξεηα .331 .172 .339 .188 

Έξγν 4 Δπειημία .203 .089 .198 .127 

 Πξσηνηππία .442 .264 .442 .317 

 Δπρέξεηα .401 .129 .465 .142 

χλνιν Δπειημία .293 .076 .333 .093 

 Πξσηνηππία .483 .118 .527 .167 

 

 

Σύγθξηζε ηεο Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθόηεηαο ησλ καζεηώλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη 

ηεο Οκάδαο Διέγρνπ κεηά ην Παξεκβαηηθό Πξόγξακκα 

 

Πέξα απφ ηα πην πάλσ, έγηλε ζχγθξηζε ηεο αξρηθήο επίδνζεο ησλ δχν νκάδσλ καζεηψλ 

ζην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο, εθαξκφδνληαο πνιιαπιή αλάιπζε 

δηαζπνξάο (MANOVA). Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 4.19, έδεημαλ φηη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ αξρηθφ βαζκφ καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο (Pillai‘s 

F(3,44)=.120, p=.948). πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.19, ε Πεηξακαηηθή νκάδα θαη ε Οκάδα 

Διέγρνπ είραλ παξφκνηεο επηδφζεηο ζηελ ηθαλφηεηα επρέξεηαο (F(3, 44)=.085, p=.772), 

επειημίαο (F(3,44)=.007, p=.931) θαη πξσηνηππίαο (F(3, 44)= .048, p=.828).  
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Πίλαθαο 4.19 

Πνιιαπιή Αλάιπζε Γηαζπνξάο γηα ηε Σύγθξηζε ησλ αξρηθώλ επηδόζεσλ ηεο Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο Διέγρνπ. 

 

Αθνινχζεζε πνιιαπιή αλάιπζε ζπλδηαζπνξάο (MANCOVA) κε ζηφρν ηε ζχγθξηζε ηεο 

ηειηθήο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ δχν νκάδσλ καζεηψλ, αθνχ αθαηξεζεί ε 

επίδξαζε ηεο αξρηθήο κέηξεζεο ηεο αληίζηνηρεο ηθαλφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, σο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηειηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο 

ηθαλφηεηεο επρέξεηαο, επειημίαο θαη πξσηνηππίαο. Ζ ζχγθξηζε ησλ εμαξηεκέλσλ 

κεηαβιεηψλ έγηλε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή). Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 4.20. Ο ζπληειεζηήο Pillai έδεημε φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ καζεηψλ (Pillai‘s F(4,41)=2.896, p=.047) πνπ νθείινληαη ζηελ 

«πξνέιεπζε» ηνπο: Πεηξακαηηθή Οκάδα ή Οκάδα Διέγρνπ. Αλ ν καζεηήο αλήθεη ζηελ 

Πεηξακαηηθή Οκάδα ή ζηελ Οκάδα Διέγρνπ δηαθνξνπνηεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο  

ηθαλφηεηεο επρέξεηαο (F(4, 41) = 6.170, p=.017) θαη πξσηνηππίαο (F(4, 41) =6.846, p = .012) 

ελψ νξηαθά δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ ηθαλφηεηα επειημίαο 

(F(4, 41) =3.927, p = .054). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Άζξνηζκα 

Σεηξαγψλσλ 

Βαζκνί 

Διεπζεξίαο 

Μέζν 

Σεηξάγσλν 

F Δπίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 

Δπρέξεηα .002 1 .002 .085 .772 

Δπειημία .005 1 .005 .007 .931 

Πξσηνηππία .001 1 .001 .048 .828 
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Πίλαθαο 4.20 

Πνιιαπιή Αλάιπζε Σπλδηαζπνξάο ησλ Γεκηνπξγηθώλ Ιθαλνηήησλ σο πξνο ηελ Οκάδα ησλ 

Μαζεηώλ. 

 Άζξνηζκα 

Σεηξαγψλσλ 

df Μέζα 

Σεηξάγσλα 

F p 

Δπρέξεηα .914(a) 4 .229 15.414 .000* 

Δπειημία .348(b) 4 .087 12.263 .000* 

Πξσηνηππία .961(c) 4 .240 11.622 .000* 

Οκάδα Μαζεηψλ      

Δπρέξεηα .092 1 .092 6.170 .017* 

Δπειημία .028 1 .028 3.927 .054 

Πξσηνηππία .142 1 .142 6.846 .012* 

θάικα      

Δπρέξεηα .638 43 .015   

Δπειημία .305 43 .007   

Πξσηνηππία .889 43 .021   

χλνιν      

Δπρέξεηα 14.232 48    

Δπειημία 6.818 48    

Πξσηνηππία 18.242 48    

* Οη δηαθνξέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν p<.05. 

 

 

Σύγθξηζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηώλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο γηα ηε ζρέζε ησλ 

Μαζεκαηηθώλ θαη ηεο Γεκηνπξγηθόηεηαο πξηλ θαη κεηά ην Παξεκβαηηθό Πξόγξακκα 

 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο νη 

καζεηέο παξνπζίαζαλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε ζρέζε ησλ καζεκαηηθψλ κε ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα. Δλψ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο είραλ ρακειή 

απηνεθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο 

έλησζαλ πην ζίγνπξνη γηα ηελ θαηνρή ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα. Δλδεηθηηθά, κφλν ελληά καζεηέο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζεσξνχζαλ φηη κπνξνχζαλ λα αλαθαιχςνπλ λένπο ηξφπνπο, γηα λα ιχζνπλ 

αζθήζεηο (Γ7) ή ήηαλ ζε ζέζε λα επηιχνπλ καζεκαηηθέο αζθήζεηο κε δηαθνξεηηθνχο 
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ηξφπνπο (Γ10). Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ 

ζπκθψλεζαλ κε ηηο πην πάλσ δειψζεηο απμήζεθε ζε 15 θαη 20 αληίζηνηρα. Παξάιιεια, ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο πέληε καζεηέο πνπ είραλ ηελ αξρηθή πεπνίζεζε φηη κπνξνχλ λα 

βξίζθνπλ αζπλήζηζηεο θαη έμππλεο ιχζεηο ζε καζεκαηηθέο αζθήζεηο, κε ην ηέινο ηεο 

ζεηξάο ησλ καζεκάησλ έγηλαλ δεθαεπηά νη καζεηέο πνπ εμέθξαζαλ ηε ζπκθσλία ηνπο κε 

ηε δήισζε Γ11. 

 ζνλ αθνξά ζηηο δειψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηα καζεκαηηθά, 

ππήξρε αληίζηνηρε αχμεζε ζην βαζκφ ζπκθσλίαο ησλ καζεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, κε ηελ 

νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ 21 καζεηέο ζπκθψλεζαλ κε ηε δήισζε Γ3 ε νπνία 

ζπζρεηίδεη ηα καζεκαηηθά κε ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

έλαξμε ησλ καζεκάησλ πνπ κφλν επηά καζεηέο εμέθξαζαλ αληίζηνηρε ζπκθσλία. 

Παξάιιεια, ελψ νθηψ καζεηέο ζεψξεζαλ ηα καζεκαηηθά σο έλα ζχλνιν ηθαλνηήησλ πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ (Γ1), κε ηελ νινθιήξσζε ησλ 

καζεκάησλ κφλν δχν καζεηέο εμαθνινπζνχζαλ λα έρνπλ ηελ ίδηα αληίιεςε.  

 

 

ρέζε κεηαμχ καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη γεληθήο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο 

 

 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο γεληθήο δεκηνπξγηθήο 

ηθαλφηεηαο. Γηα απηφ ην ιφγν, έγηλε ζχγθξηζε κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηε δνκή ηεο ζρέζεο ηεο καζεκαηηθήο θαη ηεο γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

Αξρηθά, έγηλε ζχγθξηζε κεηαμχ ηξηψλ ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ (δείηε Παξάξηεκα 13): ζην 

πξψην κνληέιν ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ζπζρεηίδεηαη κε ηε γεληθή δεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα, ζην δεχηεξν κνληέιν ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα πξνβιέπεη ηε γεληθή 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζην ηξίην κνληέιν ε γεληθή δεκηνπξγηθφηεηα πξνβιέπεη ηε 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα. Ζ επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ ηξηψλ 

κνληέισλ έδεημε φηη νη δείθηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ήηαλ νη ίδηνη (CFI=.984, ρ
2
=132.492, 

df=75, ρ
2
/df=1.498, RMSEA=.051). Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί έλδεημε φηη δελ είλαη 

δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο αηηηψδνπο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ, αιιά επηβεβαηψλεη 

ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο.  

 Αθνινχζσο έγηλε ζχγθξηζε κεηαμχ δχν κνληέισλ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηα 

Γηαγξάκκαηα 4.6 θαη 4.7. Σν κνληέιν ζην Γηάγξακκα 4.6 νξίδεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα σο 
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κηα γεληθφηεξε δνκή πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ εηδηθή δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ζε επηκέξνπο 

ηνκείο. Ζ επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε έδεημε φηη ην κνληέιν έρεη πνιχ θαιφ 

δείθηε πξνζαξκνγήο ζηα δεδνκέλα ηεο εξγαζίαο (CFI=.988, ρ
2
=160.383, df=111, 

ρ
2
/df=1.445, RMSEA=.041, AIC= -7587.739, BIC= -7262.836). 

ζνλ αθνξά ζην κνληέιν ηνπ Γηαγξάκκαηνο 4.7, ε δεκηνπξγηθφηεηα απνηειείηαη 

απφ ηηο ηθαλφηεηεο επρέξεηαο, επειημίαο θαη πξσηνηππίαο. Οη ηθαλφηεηεο επρέξεηαο, 

επειημίαο θαη πξσηνηππίαο απνηεινχλ άδεινπο παξάγνληεο πξψηεο ηάμεο πνπ 

ζρεκαηίδνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζε αζθήζεηο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο (Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο) θαη γεληθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο (Δξγαιείν Γεληθήο Γεκηνπξγηθήο Ηθαλφηεηαο), ζεσξψληαο φηη 

ζρεκαηίδνπλ έλα θνηλφ παξάγνληα. Ζ επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε έδεημε φηη ην 

κνληέιν έρεη πνιχ θαιφ δείθηε πξνζαξκνγήο ζηα δεδνκέλα ηεο εξγαζίαο (CFI=.984, 

ρ
2
=183.629, df=115, ρ

2
/df=1.574, RMSEA=.045, AIC= -7572.493, BIC= -7264.252).  

πγθξίλνληαο ηα δχν κνληέια, ην πξψην κνληέιν (Γηάγξακκα 4.6) έρεη θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ δείθηε CFI (CFIΜνληέιν1=.988, 

CFIΜνληέιν2=.984) θαη ησλ ρακειφηεξσλ δεηθηψλ AIC θαη BIC (AICΜνληέιν1=-7587.739, 

AICΜνληέιν2=-7572.493, BICΜνληέιν1=-7262.836, BICΜνληέιν2=-7264.252). Σαπηφρξνλα, ε 

δηαθνξά ηνπ ρ
2
 πξνο ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο ησλ δχν κνληέισλ ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (p<.05), γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πξψηνπ κνληέινπ λα 

πεξηγξάςεη ηε ζρέζε γεληθήο θαη εηδηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηηζηηθψλ αλαιχζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 4.21 εληζρχνπλ ην πξνεγνχκελν απνηέιεζκα. Δηδηθφηεξα, ν Πίλαθαο 4.21 

παξνπζηάδεη ηνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο ηθαλφηεηεο επρέξεηαο, επειημίαο 

θαη πξσηνηππίαο κεηαμχ ησλ δχν εξγαιείσλ δεκηνπξγηθφηεηαο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο αλάιπζεο θαίλεηαη φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson ήηαλ πην πςειφο αλάκεζα 

ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ίδηνπ εξγαιείνπ, παξά κεηαμχ ησλ ίδησλ ηθαλνηήησλ ζηα δχν 

εξγαιεία. Δλδεηθηηθά, ε επειημία θαη ε πξσηνηππία έρνπλ δπλαηφ δείθηε ζπζρέηηζεο ζην 

εξγαιείν καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο (r=.812). Απελαληίαο, ν δείθηεο ζπζρέηηζεο ηεο 

ηθαλφηεηαο επειημίαο αλάκεζα ζηα δχν εξγαιεία ήηαλ ρακειφηεξνο (r=.208).   
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* Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο θαη ν αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε ηελ  

     αληίζηνηρε εξκελεπφκελε δηαζπνξά.  

 

 

Γηάγξακκα 4.6. H Γεκηνπξγηθφηεηα σο Δηδηθή Ηθαλφηεηα. 

 
 
 
 
 

.32 

.39 
.29 

.51 

.44 

.41 

 

Γεκηνπξγηθφηεηα 

.91 (.82) 

.92 (.85) 

.95 (.91) 

.61 (.93) 
Μαζεκαηηθή 

Γεκηνπξγηθφηεηα 

.97 (.95) 

.75  

.78  

.42  

.45  

.41  

.48  

.28  

.55  

.57 (.33) 

.95 (.49) 

.48 (.23) 

Δπρέξεηα 1 

Δπρέξεηα 2 

Δπρέξεηα 3 

Δπρέξεηα 4 
.38 (.14) 

Δπρέξεηα  

.53 (.28) 

.62 (.38) 

.18 (.03) 

Δπειημία 1 

Δπειημία 2 

Δπειημία 3 

Δπειημία 4 
.24 (.06) 

Δπειημία  

.45 (.20) 

.45 (.20) 

.15 (.02) 

Πξσηνηππία 1 

Πξσηνηππία 2 

Πξσηνηππία 3 

Πξσηνηππία 4  
4 

.26 (.07) 

Πξσηνηππία  

.98 (.97) 

.87 (.76) 

.86 (.74) 

Γεκηνπξγηθφηεηα 
Torrance 

 

Δπειημία 

 

Δπρέξεηα 1 

 

Δπρέξεηα 2 

 

Δπειημία 1 

 

Δπειημία 2 

 

Πξσηνηππία 1 

 

Πξσηνηππία 2 

 

.62 (.39) 

.54 (.29) 

Δπρέξεηα 

 

.41 (.17) 

.29 (.09) 

.43 (.18) 

.44 (.19) 

Πξσηνηππία 

 

.43 

.41 

.29 

.24 

Μα
ρία

 Γ.
 Κ
άτ
το
υ



195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 4.7. H Γεκηνπξγηθφηεηα σο Γεληθή Ηθαλφηεηα.                

Δπρέξεηα 

Πξσηνηππία 

Δπειημία 

.83 
(.68) 

.73 

(.53) 

.73 

(.53) 

.96 (.91) 

.94 (.88) 
Γεκηνπξγηθφηεηα 

.94 (.89) 

.29  

.57  

.47 

.37  

.53  

.48  

.76 

.39  

.49  

.41  

.4
7  

.78  

.32 

.46 

.44 

.25 

.46 

.29 

.36 (.13) 

Δπρέξεηα  
Μ.Γ. 1 

Δπρέξεηα  

Μ.Γ. 3 

Δπρέξεηα  
Μ.Γ. 4 

Δπρέξεηα  
.48 (.24) 

.58 (.34) 

.63 (.41) 
Δπρέξεηα  
Μ.Γ. 2 

Δπρέξεηα   
Γ.Γ. 1 

Δπρέξεηα  

Γ.Γ. 2 

.50 (.25) 

.46 (.21) 

Πξσηνηππία 

Μ.Γ. 1 

Πξσηνηππία 
Μ.Γ. 3 

Πξσηνηππία 
Μ.Γ. 4 

Πξσηνηππία 

Πξσηνηππία 
Γ.Γ. 2 

.14 (.02) 

.23 (.05) 

.36 (.13) 

.46 (.21) 

.41 (.17) 

.36 (.13) 
Πξσηνηππία 

Γ.Γ. 1 

Πξσηνηππία 
Μ.Γ. 2 

.22 (.54) 

Δπειημία 
 Μ.Γ. 1 

Δπειημία  

Μ.Γ. 3 

Δπειημία  
Μ.Γ. 4 

Δπειημία 
.16 (.03) 

.37 (.13) 

.58 (.33) 

.57 (.33) 

.28 (.08) 
Δπειημία  

Γ.Γ. 1 

Δπειημία 
 Μ.Γ. 2 

Δπειημία  
Γ.Γ. 2 
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Πίλαθαο 4.21 

Σπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο ηθαλόηεηεο Δπρέξεηαο, Δπειημίαο θαη Πξσηνηππίαο ζηα Δξγαιεία 

Μαζεκαηηθήο θαη Γεληθήο Γεκηνπξγηθόηεηαο. 

 Γεληθή Γεκηνπξγηθφηεηα Μαζεκαηηθή Γεκηνπξγηθφηεηα 

 Δπρέξεηα Δπειημία Πξσηνηππία Δπρέξεηα Δπειημία Πξσηνηππία 

Γ. Δπρέξεηα 1 .615* .579* .421* .237* .166* 

Γ. Δπειημία .615* 1 .595* .301* .208* .198* 

Γ. Πξσηνηππία .579* .595* 1 .314* .225* .214* 

Μ. Δπρέξεηα .421* .301* .314* 1 .719* .621* 

Μ. Δπειημία .237* .208* .225* .719* 1 .812* 

Μ. Πξσηνηππία .166* .198* .214* .621* .812* 1 

* Οη ζπζρεηίζεηο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν p<.01 (2-tailed). 

 

Σαπηφρξνλα, έγηλε αλάιπζε Crosstabs αλάκεζα ζηηο ηέζζεξηο νκάδεο ππνθεηκέλσλ πνπ 

πξνέθπςαλ κε βάζε ηελ επίδνζή ηνπο ζην Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο θαη 

ηηο ηέζζεξηο νκάδεο ππνθεηκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ κε αληίζηνηρν ηξφπν κε βάζε ηελ 

επίδνζή ηνπο ζην Δξγαιείν Γεληθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο. Ζ αλάιπζε απηή είρε σο ζηφρν λα 

δηεξεπλήζεη θαηά πφζν ηα άηνκα πνπ είλαη δεκηνπξγηθά ζηα καζεκαηηθά είλαη απαξαίηεηα 

θαη γεληθφηεξα δεκηνπξγηθά, αιιά θαη αληίζεηα, θαηά πφζν ηα άηνκα πνπ είλαη γεληθά 

δεκηνπξγηθά είλαη απαξαίηεηα θαη δεκηνπξγηθά ζηα καζεκαηηθά. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.22. 

 

Πίλαθαο 4.22 

Αλάιπζε Crosstabs αλάκεζα ζηηο Οκάδεο Υπνθεηκέλσλ κε βάζε ηελ Δπίδνζή ηνπο ζηα 

Δξγαιεία Μαζεκαηηθήο θαη Γεληθήο Γεκηνπξγηθόηεηαο. 

 

Γεληθή 

Γεκηνπξγηθφηεηα 

Μαζεκαηηθή Γεκηνπξγηθφηεηα 

Οκάδα 1 Οκάδα 2 Οκάδα 3 Οκάδα 4 χλνιν 

Οκάδα 1 25 27 16 4 72 

Οκάδα 2 19 69 60 16 164 

Οκάδα 3 23 57 59 29 168 

Οκάδα 4 4 15 33 20 72 

χλνιν 71 168 168 69 476 
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Ζ αλάιπζε έδεημε φηη ην 28.99% ησλ καζεηψλ πνπ είλαη ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθνί ζηα 

καζεκαηηθά (ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην πςειφηεξν 15% ησλ επηδφζεσλ) είλαη θαη γεληθά 

δεκηνπξγηθνί. Παξφκνηα, ην 27.78%  ησλ καζεηψλ πνπ επέδεημαλ πςειή γεληθή 

δεκηνπξγηθφηεηα ήηαλ δεκηνπξγηθνί θαη ζηα καζεκαηηθά. Απελαληίαο, έλα ρακειφ 

πνζνζηφ (ηεο ηάμεο ηνπ 5.6%) πνπ έρεη ρακειή επίδνζε ζην έλα εξγαιείν πεξηιακβάλεηαη 

αλάκεζα ζηα άηνκα κε πςειέο επηδφζεηο ζην άιιν εξγαιείν. Με βάζε ηα πην πάλσ 

πνζνζηά, έλαο καζεηήο πνπ είλαη γεληθά δεκηνπξγηθφο δελ αλακέλεηαη απαξαίηεηα λα είλαη 

δεκηνπξγηθφο ζηα καζεκαηηθά, θαη ηαπηφρξνλα έλαο καζεηήο πνπ είλαη δεκηνπξγηθφο ζηα 

καζεκαηηθά δελ είλαη απαξαίηεηα θαη γεληθά δεκηνπξγηθφο. Δξκελεχνληαο ην απνηέιεζκα 

απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην Γηάγξακκα 4.6, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαίλεηαη λα απνηειεί κηα 

εηδηθή ηθαλφηεηα. Λφγσ ηεο εηδηθήο θχζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, έλαο καζεηήο κπνξεί λα 

επηδείμεη εμαίξεηε δεκηνπξγηθή επίδνζε ζε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν αιιά φρη απαξαίηεηα 

ζε θάπνην άιιν.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ V 

ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

 

Δηζαγσγή 

 

 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ζηα καζεκαηηθά απνηειεί κηα ρξήζηκε δεμηφηεηα δσήο (Davis & 

Rimm, 2004 · Slavkin, 2004), αθνχ θάζε πνιίηεο είλαη αληηκέησπνο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπ κε απξφζκελεο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο επηδέρνληαη δηαθνξεηηθέο ιχζεηο. Απηφο είλαη 

άιισζηε θαη ν ιφγνο πνπ δηεζλείο νξγαληζκνί, φπσο ην National Council of Teachers of 

Mathematics (2000), πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ δεκηνπξγηθήο ζθέςεο 

αλάκεζα ζηνπο ππφ έκθαζε εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ δηαθεξχζζνπλ.  

Παξφιε ηε ζεκαζία πνπ θαίλεηαη λα θεξδίδεη ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, εληνχηνηο ππάξρνπλ πηπρέο ηεο έλλνηαο πνπ ρξήδνπλ δηεξεχλεζεο 

(Fryer, 2012). Ζ Leikin (2009) ηνλίδεη φηη ε έξεπλα ζην πεδίν ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηεί ζηελ επίηεπμε δχν ζηφρσλ: απφ ηε κηα 

ζηελ αλάπηπμε ελφο ζεσξεηηθνχ κνληέινπ πνπ λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο 

ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη απφ ηελ άιιε ζηελ εθαξκνγή ηέηνηνπ είδνπο 

ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο πνπ ελζαξξχλεη ηε 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα. Σαπηφρξνλα, ε δηεμαγσγή εξεπλψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

ζπλδπαζκφ κεηαβιεηψλ πνπ απνηεινχλ θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ζα δψζνπλ κηα πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηελ πνιπδηάζηαηε θαη δπλακηθή 

θχζε ηεο έλλνηαο (Fryer, 2012). 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο ζεσξεηηθνχ κνληέινπ γηα 

ηελ έλλνηα ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, κέζσ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ: ηνπ 

απνηειέζκαηνο, ηνπ αηφκνπ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. ζνλ αθνξά ζηελ 

πξψηε δηάζηαζε, ζηφρνο ήηαλ ν νξηζκφο ηεο δνκήο ηνπ δεκηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο. ε 

ζρέζε κε ην άηνκν, ζηφρνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα γλσζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο θαη ε ειηθία επεξεάδνπλ ηε 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ. Ζ κειέηε ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο, δειαδή 

ηεο δηαδηθαζίαο, ζηφρεπε ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ γλσζηηθψλ ππν-

δηαδηθαζηψλ πνπ εκθαλίδνληαη, θαζψο νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε καζεκαηηθά έξγα πνπ 

επλννχλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε. ε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, δηεξεπλήζεθε ε 
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επίδξαζε ελφο παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηηο καζεκαηηθά δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο θαη 

ζηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ. Πέξα απφ ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ, 

εμεηάζηεθε ε ζρέζε κεηαμχ ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο γεληθήο 

δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο, ψζηε λα απαληεζεί ην εξψηεκα πεξί γεληθήο ή εηδηθήο 

ηθαλφηεηαο. ε απηφ ην θεθάιαην, γίλεηαη ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο, ηα 

νπνία είλαη νξγαλσκέλα ζε ζρέζε κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ. 

 

 

Σν Γεκηνπξγηθφ Απνηέιεζκα 

 

 

Σν δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα είλαη ην εκθαλέο πξντφλ ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ 

επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε έδεημε φηη ην πην θαηάιιειν κνληέιν νξίδεη ην 

δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα ζηα καζεκαηηθά κε βάζε ηηο ηθαλφηεηεο ηεο επρέξεηαο, ηεο 

επειημίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο. Ο νξηζκφο ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηε βάζε 

ησλ ηξηψλ ηθαλνηήησλ δελ είλαη λένο, αθνχ έρεη αμηνπνηεζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο ζηνλ 

ηνκέα ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο. Γηα παξάδεηγκα, ε Leikin (2009) θαη ν Silver (1997) 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηθαλφηεηεο ηεο επρέξεηαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο, γηα λα 

αμηνινγήζνπλ ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ. 

Οη ηξεηο ηθαλφηεηεο, αλ θαη είλαη δηαθξηηέο κεηαμχ ηνπο, έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο εληφο ηνπ ηδίνπ καζεκαηηθνχ έξγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

παξαηεξήζεθαλ πςειέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο ηθαλφηεηεο επρέξεηαο θαη επειημίαο, 

θαζψο επίζεο αλάκεζα ζηηο ηθαλφηεηεο επειημίαο θαη πξσηνηππίαο ζην ίδην έξγν. Οη 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηθαλνηήησλ επρέξεηαο θαη πξσηνηππίαο ήηαλ ρακειφηεξεο, αιιά 

παξφια απηά ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Δξκελεχνληαο απηφ ην απνηέιεζκα ζα 

κπνξνχζε λα ιερζεί φηη φζεο πεξηζζφηεξεο ιχζεηο πξνηείλεη έλαο καζεηήο ζε έλα 

καζεκαηηθφ έξγν, ηφζεο πην πνιιέο καζεκαηηθέο ηδέεο αλακέλεηαη φηη ζα αμηνπνηήζεη. 

Σαπηφρξνλα, φζεο πην πνιιέο καζεκαηηθέο ηδέεο ιεθζνχλ ππφςε ηφζεο πην πνιιέο είλαη 

θαη νη πηζαλφηεηεο λα εκθαληζηνχλ πξσηφηππεο απαληήζεηο. ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα 

θαηέιεμαλ θαη άιινη εξεπλεηέο. Ο Hébert θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2002) εμέθξαζαλ ηελ 

χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ ηδεψλ πνπ παξάγνληαη απφ 

έλα άηνκν. Αληίζηνηρα, ν Osborn (1963, ζ. 131) αλέθεξε: «είλαη ζρεδφλ αμησκαηηθφ φηη ε 

πνζφηεηα νδεγεί ζηελ πνηφηεηα...φζεο πεξηζζφηεξεο ηδέεο πξνηείλνπκε, ηφζν πην πηζαλφλ 

είλαη λα επηλνήζνπκε θάπνηα ηδέα πνπ λα είλαη θαιή». Ο Simonton (1990) κάιηζηα 
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ππνζηήξημε φηη ε πξσηνηππία απνηειεί ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηδεψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη.  

Γηεξεπλψληαο ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ ηθαλνηήησλ επρέξεηαο, επειημίαο θαη 

πξσηνηππίαο νξηδφληηα, κειεηψληαο δειαδή ηελ ίδηα ηθαλφηεηα δηακέζνπ φισλ ησλ έξγσλ, 

νη ζπζρεηίζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ ήηαλ ρακειέο. Απηφ ην απνηέιεζκα νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν αξηζκφο ησλ ιχζεσλ πνπ πξνηείλεη έλαο καζεηήο ζε έλα έξγν δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ιχζεσλ πνπ ζα πξνηείλεη ζε θάπνην άιιν. Παξάιιεια, ν 

αξηζκφο ησλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ θαη ε πξσηνηππία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο ιχζεηο ελφο 

καζεηή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο ηθαλφηεηέο ηνπ ζε 

θάπνην άιιν έξγν. Απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θάζε καζεκαηηθφ έξγν έρεη ηα 

δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη έλαο καζεηήο κπνξεί λα πξνηείλεη αξηζκφ ιχζεσλ ζε έξγα 

πνπ πεξηιακβάλνπλ γλψξηκα ή ελδηαθέξνληα γηα ηνλ ίδην ζηνηρεία, ελψ λα κελ κπνξεί λα 

επηδείμεη αληίζηνηρε ηθαλφηεηα ζε άιια έξγα. Γελ ππάξρεη, δειαδή, ζπζηεκαηηθή 

ηθαλφηεηα επρέξεηαο, επειημίαο θαη πξσηνηππίαο ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε θάζε εξέζηζκα. 

Καηά ηε δηεξεχλεζε ηεο δνκήο ηνπ δεκηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο έγηλε ζχγθξηζε 

ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ελφο δεχηεξνπ κνληέινπ. ε απηφ ην κνληέιν ην δεκηνπξγηθφ 

απνηέιεζκα νξίζηεθε σο ε δεκηνπξγηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ζε θαζέλα απφ ηα έξγα ηνπ 

Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δελ ήηαλ ην 

θαιχηεξν δπλαηφλ γηα ηελ επεμήγεζε ηνπ δεκηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο. Φαίλεηαη φηη ε 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα δελ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηα έξγα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ αμηνιφγεζή ηεο, αιιά εμαξηάηαη απφ ηηο επηκέξνπο δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο 

(επρέξεηα, επειημία, πξσηνηππία). Καηαιήγνληαο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθήο 

ηθαλφηεηαο δελ είλαη αξθεηή ε επηινγή θαη ε αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ έξγσλ αιιά ε 

ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ηεο επρέξεηαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο. 

πσο θάλεθε απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Δξγαιείνπ Μαζεκαηηθήο 

Γεκηνπξγηθφηεηαο, νη καζεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ παξνχζα εξγαζία ήηαλ ζε ζέζε λα 

πξνηείλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ιχζεηο, λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο δηαθνξεηηθέο ηδέεο θαη λα 

επηδείμνπλ πξσηφηππε ζθέςε. Παξά ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο δελ είραλ αληίζηνηρεο 

εκπεηξίεο κε αλνηθηνχ ηχπνπ έξγα, πνπ επηδέρνληαη πνιιέο ιχζεηο ή κεζφδνπο επίιπζεο, 

εληνχηνηο θαηάθεξαλ λα αμηνπνηήζνπλ ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, 

θαίλεηαη φηη ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ραξαθηεξίδεη φιν ην καζεηηθφ πιεζπζκφ θαη 

φρη κηα «επίιεθηε» νκάδα καζεηψλ, φπσο ζπλεζηδφηαλ λα πηζηεχεηαη (Silver, 1997). Απηφ 

βέβαηα πνπ δηαθνξνπνίεζε ηνπο καζεηέο κεηαμχ ηνπο ήηαλ ν βαζκφο εκθάληζεο ηεο 

δεκηνπξγηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο ζηα καζεκαηηθά έξγα. Δλδεηθηηθά, νη καζεηέο ήηαλ πην 
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ηθαλνί λα ζθεθηνχλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ην ½ ελφο 

νξζνγψληνπ ζρήκαηνο ελψ δπζθνιεχηεθαλ ζηε δηαηχπσζε πξνβιήκαηνο. Απηφ ίζσο λα 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ δίλεηαη έκθαζε ζηηο 

δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θιαζκαηηθψλ αξηζκψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ε δηαηχπσζε 

πξνβιήκαηνο απνπζηάδεη απφ ηα βηβιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη 

ζπάληα εληζρχεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Ο δηαθνξεηηθφο βαζκφο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ επέδεημε θάζε καζεηήο 

θαζφξηζε ηε δεκηνπξγία ηεζζάξσλ νκάδσλ καζεηψλ. Οη καζεηέο πνπ αλήθαλε ζηηο 

ηέζζεξηο νκάδεο είραλ κεηαμχ ηνπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθεο δηαθνξέο ζηηο ηθαλφηεηεο 

επρέξεηαο, επειημίαο θαη πξσηνηππίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ 

ηεο νκάδαο κε πςειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα θνηηνχζαλ ζηηο Δ‘ θαη η‘ ηάμεηο ελψ 

ζηηο νκάδεο κε ρακειφηεξε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ θνηηνχζε 

ζηε Γ‘ ηάμε. Θα γίλεη ζηε ζπλέρεηα αλαθνξά ζηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα, παξφια απηά είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί φηη νη καζεηέο ησλ 

κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ ήηαλ ζε ζέζε λα πξνηείλνπλ πεξηζζφηεξεο ιχζεηο θαη λα 

αλαινγίδνληαη δηαθνξεηηθέο καζεκαηηθέο ηδέεο.  

 

 

Σν Γεκηνπξγηθφ Άηνκν ζηα Μαζεκαηηθά 

 

 

ε ζρέζε κε ην δεκηνπξγηθφ άηνκν, νη αλαιχζεηο πξνζαλαηνιίζηεθαλ ζε δχν άμνλεο, ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο θαη ζηα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σαπηφρξνλα, 

δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ 

καζεηψλ. 

 

 

Φαξαθηεξηζηηθά Γεκηνπξγηθήο Πξνζσπηθόηεηαο 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έδεημαλ φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά δεκηνπξγηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο νξίδνληαη απφ έμη δηαθξηηνχο παξάγνληεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ 

Investment Theory (Sternberg & Lubart, 1996): «Γηαλνεηηθέο Ηθαλφηεηεο», «Γλψζεηο/ 

πιινγηζκφο», «Πεξηβάιινλ», «Πξνζσπηθά Υαξαθηεξηζηηθά», «Κίλεηξα» θαη «Γλσζηηθφ 

ηπι». Ο πξψηνο παξάγνληαο αλαθέξεηαη ζηελ θαηνρή ηξηψλ εηδψλ δηαλνεηηθψλ 
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ηθαλνηήησλ: ε αλαιπηηθή ηθαλφηεηα εκπιέθεη ζηνηρεία αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο ηδεψλ, 

ε ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή πξσηφηππσλ ηδεψλ θαη ηέινο ε 

πξαθηηθή ηθαλφηεηα πεξηιακβάλεη ηε κεηαηξνπή αθεξεκέλσλ ηδεψλ ζε πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο (Sternberg, 2006). Ο δεχηεξνο παξάγνληαο αλαθέξεηαη ζηελ θαηνρή 

καζεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Ο παξάγνληαο «Πεξηβάιινλ» πεξηγξάθεη ηνλ 

επηζπκεηφ ηξφπν εξγαζίαο ηνπ καζεηή ζηα καζεκαηηθά ζε ζρέζε κε ηνλ νηθνγελεηαθφ θαη 

θηιηθφ πεξίγπξφ ηνπ. Σα «Πξνζσπηθά Υαξαθηεξηζηηθά» πεξηγξάθνπλ ζπκπεξηθνξέο 

δεκηνπξγηθψλ αηφκσλ. Σα «Κίλεηξα» επηθεληξψλνληαη ζην βαζκφ εζσηεξηθήο 

παξαθίλεζεο πνπ δηαθαηέρνπλ ηα άηνκα, γηα λα αζρνιεζνχλ κε εξγαζία πνπ έρεη 

καζεκαηηθφ πεξηερφκελν. Σέινο, ην «Γλσζηηθφ ζηπι» πεξηγξάθεη ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν 

εξγαζίαο, θάλνληαο δηάθξηζε ζε νπηηθφ, ρσξηθφ θαη ιεθηηθφ γλσζηηθφ ζηπι. πγθξίλνληαο 

ηε ζπλεηζθνξά θάζε παξάγνληα ζηνλ αλψηεξεο ηάμεο παξάγνληα, πνπ νξίδεη ην ζεσξεηηθφ 

κνληέιν σο «Γεκηνπξγηθή Πξνζσπηθφηεηα», ε θαηνρή γλψζεσλ θαη δηαλνεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ εξκελεία ηεο δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

κνηα, νη Kaufman θαη Baer (2004) ζηε δηθή ηνπο εξγαζία φπνπ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη έλα 

εξσηεκαηνιφγην απηναμηνιφγεζεο είραλ εληνπίζεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

«αθαδεκατθψλ ελδείμεσλ» θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. Παξάιιεια, νη Zhang 

θαη Sternberg (2011) παξαηήξεζαλ φηη νη δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο απνηεινχζαλ ην δεχηεξν 

ζε ζεκαληηθφηεηα παξάγνληα, κεηά ηε λνεκνζχλε, γηα ηελ εκθάληζε δεκηνπξγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Απελαληίαο, ην πεξηβάιινλ θαη ηα θίλεηξα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ δελ επεμεγνχλ ηδηαίηεξα ηε δεκηνπξγηθή πξνζσπηθφηεηα, ιφγσ ησλ 

ρακειψλ ηνπο θνξηίζεσλ. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ε δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά είλαη 

θάηη πνπ ζπκβαίλεη εληφο ηνπ αηφκνπ θαη δελ επεξεάδεηαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο, 

φπσο νη αιιειεπηδξάζεηο κε άιια άηνκα θαη ε παξαθίλεζε γηα επηθέληξσζε ζην ζηφρν. 

Σνπο πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο είραλ ζε θζίλνπζα ζεηξά νη δειψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαλ ζηηο δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο θαη ην 

γλσζηηθφ ζηπι. Αληίζηνηρα, ηνπο ρακειφηεξνπο κέζνπο φξνπο ζε αχμνπζα ζεηξά είραλ ην 

πεξηβάιινλ, ε θαηνρή γλψζεσλ θαη ηα θίλεηξα. Φαίλεηαη, δειαδή φηη ελψ νη καζεηέο 

απηναμηνινγήζεθαλ σο επαξθείο ζηα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά (δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο, 

γλσζηηθφ ζηπι), φηαλ θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ην βαζκφ θαηνρήο καζεκαηηθψλ 

γλψζεσλ, ζεψξεζαλ φηη ην ζηνηρείν απηφ δελ είλαη αλάκεζα ζηα δπλαηά ηνπο ζεκεία. 

Δλδερνκέλσο, απηφ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ελψ ζηηο δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζην 

γλσζηηθφ ζηπι νη καζεηέο αμηνινγνχζαλ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπκπεξηθνξψλ, απαληψληαο ζην εξψηεκα «Πφζν ζπρλά θάλεηο θάηη;», γηα ηελ θαηνρή 
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γλψζεσλ, θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο απαληψληαο ζην εξψηεκα «Πφζν 

θαιά θάλεηο θάηη;». Πέξα απφ ην πην πάλσ, νη καζεηέο εμέθξαζαλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο λα 

εξγάδνληαη αηνκηθά, αθνχ δελ επηδηψθνπλ ηδηαίηεξα ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο θίινπο θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο γηα καζεκαηηθφ ζθνπφ. Ίζσο ηα δεκηνπξγηθά άηνκα λα πξνηηκνχλ λα 

εξγάδνληαη κφλα ηνπο, ζην δηθφ ηνπο ρξφλν θαη κε ην δηθφ ηνπο ξπζκφ, ρσξίο λα επηζπκνχλ 

νπνηεζδήπνηε παξεκβάζεηο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο απφ εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο νη 

ζπλνκηιίεο κε ζπκκαζεηέο ηνπο, πνπ ζα ηνπο απνηξέπνπλ λα επηδείμνπλ δεκηνπξγηθή 

ζπκπεξηθνξά. Απηφ άιισζηε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φηη ηα δεκηνπξγηθά άηνκα δελ είλαη ηδηαίηεξα θνηλσληθά θαη πξνηηκνχλ ηελ 

αηνκηθή εξγαζία (Kleiman, 2005).  

 πσο θάλεθε απφ ηελ επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

δεκηνπξγηθήο πξνζσπηθφηεηαο κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα 

ησλ καζεηψλ. Οη Zhang θαη Sternberg (2011) θαζψο επίζεο νη Kaufman θαη Baer (2004) 

αλέθεξαλ φηη ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ απηναμηνιφγεζεο κπνξεί λα δψζεη ελδείμεηο γηα 

ηε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ, γηαηί ε δεκηνπξγηθφηεηα ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε 

ηελ απηνγλσζία. Αλέθεξαλ, επηπξφζζεηα, φηη γηα λα κπνξέζνπλ ηα άηνκα λα μεπεξάζνπλ 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ηηο θαηέρνπλ (Zhang & Sternberg, 2011). 

Άξα, είλαη ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ πφζν δεκηνπξγηθνί είλαη, γηα λα 

κπνξέζνπλ λα «δεκηνπξγήζνπλ». Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε πξνβιεπηηθή δχλακε ηεο 

δεκηνπξγηθήο πξνζσπηθφηεηαο ζην δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα ζηα καζεκαηηθά ήηαλ 

ζρεηηθά ρακειή. Σν ζηνηρείν απηφ απνηειεί έλδεημε φηη ε πξνζσπηθφηεηα δελ είλαη 

επαξθήο, γηα λα εξκελεχζεη ην βαζκφ καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ εκθαλίδεη έλα 

άηνκν, αιιά απαηηείηαη ε κειέηε επηπξφζζεησλ ζηνηρείσλ.  

 

 

Γλσζηηθά Φαξαθηεξηζηηθά Γεκηνπξγηθνύ Αηόκνπ 

 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε θαηνρή καζεκαηηθψλ γλψζεσλ, ε γεληθή 

δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα θαη ν βαζκφο λνεκνζχλεο ζεσξήζεθαλ σο ηα γλσζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηε καζεκαηηθά δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά. Πξάγκαηη, 

απηφ επηβεβαηψζεθε θαηά ηε ζχγθξηζε ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ καζεηψλ πνπ πέξα απφ ην 

βαζκφ καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, δηέθεξαλ κεηαμχ ηνπο θαη σο πξνο ηα ηξία 

πξναλαθεξζέληα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ηέζζεξηο νκάδεο 

καζεηψλ πνπ δηέθεξαλ σο πξνο ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα επηβεβαίσλαλ ηελ 
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χπαξμε ηεζζάξσλ δηαθξηηψλ νκάδσλ καζεηψλ πνπ δηέθεξαλ σο πξνο ηελ θαηνρή 

καζεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη ην βαζκφ λνεκνζχλεο. ε ζρέζε κε ηε γεληθή δεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα, ζρεκαηίζηεθαλ δχν νκάδεο καζεηψλ: ε νκάδα κε ρακειή δεκηνπξγηθφηεηα θαη 

ε νκάδα κε πςειή δεκηνπξγηθφηεηα. ηελ πξψηε νκάδα, νη καζεηέο είραλ καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα θάησ απφ ην κέζν φξν επηδφζεσλ (Οκάδεο 1 θαη 2), ελψ ζηε δεχηεξε 

νκάδα νη καζεηέο είραλ καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα πάλσ απφ ην κέζν φξν επηδφζεσλ 

(Οκάδεο 3 θαη 4). Απαξαίηεηε, δειαδή, πξνυπφζεζε γηα λα επηδείμεη θάπνηνο καζεηήο 

πςειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα είλαη ε θαηνρή πςειήο γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

πλνςίδνληαο ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα, ε δηαθνξεηηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ζε 

αλνηθηνχ ηχπνπ καζεκαηηθά πξνβιήκαηα, θαηά πάζα πηζαλφηεηα νθείιεηαη ζε άιιεο 

γλσζηηθέο παξακέηξνπο. Ζ παξνχζα εξγαζία θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ βαζκνχ καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζηελ 

θαηνρή καζεκαηηθψλ γλψζεσλ, ζηελ θαηνρή γεληθψλ δεκηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζην 

βαζκφ λνεκνζχλεο. 

Δπηπξφζζεηα, γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ γλσζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα αμηνπνηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ επηβεβαησηηθή 

παξαγνληηθή αλάιπζε. Ζ θαηνρή καζεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη ε γεληθή δεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα είραλ ην κεγαιχηεξν βαζκφ εξκελείαο ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, 

αθνινπζνχκελα απφ ηε λνεκνζχλε. Σα πην πάλσ απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνληαη θαη απφ 

άιιεο αληίζηνηρεο έξεπλεο, νη νπνίεο δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε θάζε γλσζηηθνχ 

ραξαθηεξηζηηθνχ ζηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ αηφκσλ. ηνλ ηνκέα ηεο καζεκαηηθήο 

παηδείαο, νη εξεπλεηέο εληφπηζαλ φηη ε θαηνρή γλψζεσλ είλαη ε κεηαβιεηή ε νπνία 

ζπλεηζθέξεη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε κεηαβιεηή ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα 

(Mann, 2005 · Sak & Maker, 2006).  Σφζν ν Mann (2005) φζν θαη νη Sak θαη Maker 

(2006) θαηά ηε δηεμαγσγή παιηλδξνκηθήο αλάιπζεο παξαηήξεζαλ φηη νη καζεκαηηθέο 

γλψζεηο είραλ ηελ πςειφηεξε θφξηηζε ζηελ εξκελεία ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

Σαπηφρξνλα, νη Hong θαη Aqui (2004) ζπγθξίλνληαο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ καζεηψλ κε 

πςειή αθαδεκατθή επίδνζε θαη πςειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, εληφπηζαλ φηη ε 

δεχηεξε νκάδα καζεηψλ ήηαλ γλσζηηθά πην «εμνπιηζκέλε» απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε άξηζηε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ βνεζά ηα άηνκα λα 

αλαθαινχλ θαη λα επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο, θαζψο επίζεο λα θάλνπλ ζπλδέζεηο 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ελλνηψλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ (Sheffield, 2009).  

ζνλ αθνξά ζηε ζρέζε ηεο γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, δηάθνξεο 

πξφζθαηεο έξεπλεο (Diakidou & Spanoudis, 2002 · Hong & Milgram, 2010 · Livne & 
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Milgram, 2006) επηβεβαηψλνπλ φηη ε πξψηε ηθαλφηεηα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

εξκελεία ηεο δεχηεξεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Hong θαη Milgram (2010) φπσο θαη νη Livne 

θαη Milgram (2006) εληφπηζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο γεληθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα. Παξφκνηα, νη Diakidou θαη 

Spanoudis (2002) παξαηήξεζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηεο γεληθήο κέηξεζεο 

γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζηελ εξκελεία ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ζηελ 

ηζηνξία. πκπεξαζκαηηθά, ε γεληθή δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα παξέρεη ζηα άηνκα ηηο 

δεμηφηεηεο λα ζθέθηνληαη ελαιιαθηηθέο φςεηο ηεο ίδηαο θαηάζηαζεο, λα απαληνχλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζην ίδην εξέζηζκα θαη λα ελεξγνπνηνχλ ηε θαληαζία ηνπο.  

Σα πην πάλσ απνηειέζκαηα ζε ζπλδπαζκφ επηβεβαηψλνπλ ηε ζεσξία ηεο Amabile 

(1996), ζχκθσλα κε ηελ νπνία γηα ηελ εκθάληζε δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ζε έλα πεδίν 

απαηηείηαη ν ζπλδπαζκφο δχν εηδψλ δεμηνηήησλ: δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηε γεληθή 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε γηα λα κπνξέζεη έλαο καζεηήο λα επηδείμεη εμαίξεηε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα ζα πξέπεη απφ ηε κηα λα έρεη αλεπηπγκέλε ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλδπάδεη 

ηδέεο, λα ζθέθηεηαη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο κηαο θαηάζηαζεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

απνθιίλνπζά ηνπ ζθέςε. Απφ ηελ άιιε, ν καζεηήο ζα πξέπεη λα θαηέρεη καζεκαηηθέο 

γλψζεηο θαη λα είλαη ηθαλφο λα ρεηξίδεηαη κε επειημία καζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

δεμηφηεηεο. πλεπψο, ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

καζεκαηηθά δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά. Γηα παξάδεηγκα, έλαο καζεηήο ρσξίο γεξφ 

γλσζηνινγηθφ ππφβαζξν δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλεη αξηζκφ καζεκαηηθψλ ιχζεσλ, 

ελαιιάζζνληαο θαη ζπλδπάδνληαο καζεκαηηθέο ηδέεο. Αληίζηνηρα, έλαο καζεηήο πνπ είλαη 

καζεκαηηθά ηθαλφο αιιά δελ είλαη ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθφο δελ ζα κπνξέζεη λα πξνηείλεη 

πξσηφηππεο ιχζεηο, αλ δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλδπάδεη θαη λα ηξνπνπνηεί ηδέεο, 

θαηαιήγνληαο ζε θαηλνηφκα απνηειέζκαηα. Πνιχ εχζηνρα ν Haylock (1987) αλέθεξε φηη 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο δχν είλαη ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, ν ηνκέαο ησλ καζεκαηηθψλ, ππνλνψληαο ην 

ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ πεδίν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηνκέα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, 

ππνδειψλνληαο ηηο γεληθέο δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο. 

Ζ λνεκνζχλε κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Παξφια απηά, ζε ζρέζε κε ηα άιια γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ν 

ζπληειεζηήο θφξηηζεο είλαη ρακειφο, δείρλνληαο ην ρακειφ βαζκφ επεμήγεζεο ηεο 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο απφ ηε λνεκνζχλε. Οη Livne θαη Milgram (2006) 

εληφπηζαλ ρακειή ζπλεηζθνξά ηεο λνεκνζχλεο ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, 
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επηβεβαηψλνληαο φηη ε λνεκνζχλε είλαη αλαγθαία αιιά φρη απαξαίηεηε ζπλζήθε γηα ηελ 

εκθάληζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο (Torrance, 1962). Με άιια ιφγηα, έλαο 

καζεηήο κε πςειφ δείθηε λνεκνζχλεο δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη είλαη θαη καζεκαηηθά 

δεκηνπξγηθφο. Καη‘ επέθηαζε, απηφ ην απνηέιεζκα πξνηείλεη φηη ηα εξγαιεία λνεκνζχλεο 

δελ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

ζνλ αθνξά ζηε λνεκνζχλε, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κειεηήζεθε ε 

threshold theory of intelligence, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε λνεκνζχλε θαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ζπζρεηίδνληαη ζην κέζν πιεζπζκφ, ελψ ζηνπο καζεηέο κε πςειφ δείθηε 

λνεκνζχλεο νη δχν νληφηεηεο ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο 

θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνπλ ηε ζεσξία, κηαο θαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ππήξρε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο κε ηε λνεκνζχλε ζε 

αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο κε ηδηαίηεξα πςειφ δείθηε λνεκνζχλεο φπνπ δελ εληνπίζηεθε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο λνεκνζχλεο. Απηφ 

ελδερνκέλσο λα ζεκαίλεη φηη ππάξρεη έλα αλψηεξν επίπεδν λνεκνζχλεο πάλσ απφ ην 

νπνίν δελ ππάξρεη αηηηψδεο ζρέζε κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα (Runco, 2007). 

 

 

Δπίδξαζε ηεο Ηιηθίαο ζηε Μαζεκαηηθή Γεκηνπξγηθόηεηα 

 

Σαπηφρξνλα, κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, 

ζηνρεχνληαο λα δηεξεπλεζνχλ νη αληηθξνπφκελεο ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην 

πεδίν. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο ε ειηθία 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εξκελεχζεη ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

απφ ηε λνεκνζχλε θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα. πσο θάλεθε απφ ηηο αλαιχζεηο ε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα απμάλεηαη ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ. Μάιηζηα, ε πνιιαπιή 

αλάιπζε δηαζπνξάο έδεημε φηη νη ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο καζεηψλ ζρεκάηηδαλ 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα επρέξεηαο, επειημίαο θαη πξσηνηππίαο. 

Δηδηθφηεξα, παξαηεξήζεθε φηη νη καζεηέο ηεο η‘ ηάμεο είραλ ηελ πςειφηεξε επίδνζε 

αθνινπζνχκελνη απφ ηνπο καζεηέο ηεο Δ‘ θαη ηεο Γ‘ ηάμεο. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Βέβαηα, ζπγθξίλνληαο ηελ 

ηθαλφηεηα επρέξεηαο, επειημίαο θαη πξσηνηππίαο αλάκεζα ζηηο ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο 

καζεηψλ, νη δηαθνξέο δελ ήηαλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Δλψ νη 

ηξεηο νκάδεο καζεηψλ δηέθεξαλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα επρέξεηαο, εληνχηνηο, δελ 

δηαθνξνπνηήζεθαλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα επειημίαο θαη πξσηνηππίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
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νη καζεηέο ηεο Δ‘ θαη ηεο η‘ ηάμεο ζπκπεξηθέξζεθαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν σο πξνο ηελ 

επειημία θαη ηελ πξσηνηππία, αιιά δηαθνξνπνηήζεθαλ απφ ηνπο κηθξφηεξνπο ζε ειηθία 

καζεηέο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ζπκθσλνχλ κε ηηο ζεσξίεο πνπ αλαθέξνπλ φηη 

ππάξρεη χθεζε ζηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηεο Γ‘ ηάμεο (Torrance, 1962) ελψ ζηηο 

κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ε δεκηνπξγηθφηεηα νινέλα θαη απμάλεηαη. 

Απηή ε παξαηήξεζε κπνξεί λα εξκελεπηεί ζην πιαίζην ησλ αιιαγψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην 

άηνκν, σο απνηέιεζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ εκπεηξίαο ή ιφγσ ηεο εμειηθηηθήο ηνπ 

αλάπηπμεο (Sak & Maker, 2006). Μηα πξψηε επεμήγεζε πνπ κπνξεί λα δνζεί ζην 

ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζηελ αχμεζε ηνπ γλσζηνινγηθνχ 

ππνβάζξνπ ησλ καζεηψλ. Άιισζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κπνξνχλ λα 

επηβεβαηψζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο θαηνρήο καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ζηε 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα. Οη πην κεγάινη ζε ειηθία καζεηέο ήηαλ ζε ζέζε λα 

πξνηείλνπλ αξηζκφ ιχζεσλ θαη ηαπηφρξνλα, λα θάλνπλ πεξηζζφηεξνπο ζπλδπαζκνχο 

καζεκαηηθψλ ηδεψλ ιφγσ ησλ απμεκέλσλ γλψζεψλ ηνπο. Παξφια απηά, ηα απνηειέζκαηα 

κηαο δεχηεξεο επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο, ζηελ νπνία ν παξάγνληαο ειηθία 

ζπλεηζθέξεη ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα κέζσ ησλ γλψζεσλ ηνπ καζεηή, σο 

επαθφινπζν ηεο γλσζηηθήο ηνπ αλάπηπμεο, έδεημαλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δελ ήηαλ 

ην θαιχηεξν γηα λα πεξηγξάςεη απηή ηε ζρέζε. Με άιια ιφγηα, πέξα απφ ηε γλσζηηθή 

αλάπηπμε, ε ειηθία επεξεάδεη ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη κέζσ άιισλ 

παξακέηξσλ (Runco, 2007).  

Γηα παξάδεηγκα, ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα κπνξεί 

λα εξκελεπζεί ζηε βάζε ηεο εμειηθηηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ. Ίζσο ε ζεσξία ηνπ 

Piaget (1950) γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ λα είλαη βνεζεηηθή: νη καζεηέο 

κέρξη ηε Γ‘ ηάμε ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλε ζθέςε. Ζ αθεξεκέλε ζθέςε μεθηλά 

λα αλαπηχζζεηαη ζηε η‘ ηάμε, φπνπ μεθηλά θαη ε εθεβεία. Έηζη, θαηά ηελ ελαζρφιεζε 

ησλ καζεηψλ κε αλνηθηνχ ηχπνπ καζεκαηηθά έξγα νη έθεβνη δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηδεψλ πνπ έρνπλ δηδαρζεί, αιιά επεθηείλνπλ ηνλ νξίδνληά ηνπο 

ζε πην αθεξεκέλεο ηδέεο, μεθεχγνληαο απφ ηε ζηεξεφηππε, ζπγθεθξηκέλε ζθέςε. ε 

αληίζεζε, νη κηθξφηεξνη καζεηέο επηθεληξψλνληαη ζην ρεηξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ 

καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ θαη ελλνηψλ πνπ ηνπο πεξηνξίδεη ζε ζπγθιίλνπζα ζθέςε.  

Παξάιιεια, ε δηαθνξά ζηηο θνηλσληθέο λφξκεο κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ 

κπνξεί λα πξνθάιεζε ηε δηαθνξά ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ έκθπηε πξνζπάζεηα ησλ εθήβσλ γηα αλεμαξηεηνπνίεζε θαη 
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δεκηνπξγία ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, ζέινπλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο απαληήζεηο 

ηνπο απφ απηέο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Απφ ηελ άιιε, νη καζεηέο ησλ κηθξφηεξσλ ηάμεσλ 

ηείλνπλ λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, γηαηί δελ ζέινπλ λα απνηειέζνπλ εμαίξεζε 

κεηαμχ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο (Runco, 2007). 

 

 

Ζ Γεκηνπξγηθή Γηαδηθαζία 

 

 

Ζ δεχηεξε δηάζηαζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ δηεξεπλήζεθε ζηελ παξνχζα 

εξγαζία αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία. Με άιια ιφγηα, ήηαλ ζηφρνο ηεο εξγαζίαο ν 

εληνπηζκφο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ γλσζηηθψλ ππν-δηαδηθαζηψλ πνπ εκθαλίδνληαη θαζψο νη 

καζεηέο εξγάδνληαη ζε καζεκαηηθά έξγα πνπ επλννχλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε. ην πιαίζην 

ησλ πνηνηηθψλ αλαιχζεσλ έγηλε πξνζπάζεηα λα απαληεζνχλ ηα αθφινπζα δχν εξσηήκαηα: 

«Πνηεο είλαη νη γλσζηηθέο ππν-δηαδηθαζίεο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε ιχζε ελφο 

πξνβιήκαηνο;» θαη «Πψο δηαθνξνπνηείηαη ε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζε δεκηνπξγηθφ 

απνηέιεζκα ζε ζχγθξηζε κε αληίζηνηρε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζε θνηλφηππν απνηέιεζκα;» 

(Lubart, 2001). Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ γλσζηηθψλ ππν-δηαδηθαζηψλ πνπ εκθαλίδνληαη 

θαηά ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα πηνζεηήζεθε ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο Sheffield 

(2009), ην νπνίν νξίδεη ηε δηαδηθαζία ζε πέληε ζηάδηα: δηεξεχλεζε, ζπζρέηηζε, 

θαηαζθεπή, αμηνιφγεζε θαη επηθνηλσλία. Με ζηφρν ηελ εμέηαζε ησλ δηαθνξψλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, έγηλε ζχγθξηζε ησλ ππν-δηαδηθαζηψλ αλάκεζα 

ζε καζεηέο κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, φπσο πξνηείλεηαη απφ 

ηνπο Johnson θαη Carruthers (2006). Θα αθνινπζήζεη πεξηγξαθή ηεο θάζε ππν-

δηαδηθαζίαο, κε ζηφρν λα δηαθαλεί ε εμέιημε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κε δηαθνξεηηθφ 

βαζκφ καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

Σν ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο αλαθέξεηαη ζηελ εηο βάζνο κειέηε ησλ δηαζέζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ (Sheffield, 2009). πσο ε Amabile 

(1996) αλέθεξε είλαη ρξήζηκε ε ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη ζρεηηθέο 

κε έλα εξέζηζκα γηα ηελ εκθάληζε δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο. Άξα ε δηεξεχλεζε είλαη 

ζρεηηθή κε ην εξέζηζκα θαη κπνξεί λα γίλεη εκθαλήο ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πηπρέο ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο. ην πιαίζην ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, δχν εηδψλ ηδέεο κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνο δηεξεχλεζε: 
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νη πξάμεηο θαη νη αξηζκνί. ζνλ αθνξά ζηηο πξάμεηο, ε δηεξεχλεζε αθνξνχζε ηελ 

ελαιιαγή ηνπ είδνπο ησλ πξάμεσλ, ην ζπλδπαζκφ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξάμεσλ, ηελ 

αλάιπζε ησλ πξάμεσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχζαλ ηελ ίδηα δνκή. 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ αξηζκψλ νδήγεζε ζηε ρξήζε δηαθνξεηηθνχ είδνπο αξηζκψλ, ζηνλ 

αλαινγηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηνπ αξηζκνχ θαζψο θαη ζηελ αλάιπζε ησλ αξηζκψλ.  

Ζ νκάδα κε ρακειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα πεξηνξίζηεθε ζηε δηεξεχλεζε 

δηαθνξεηηθψλ πξάμεσλ πνπ κπνξνχζαλ λα εθηειεζζνχλ, ρσξίο απηφ απαξαίηεηα λα νδεγεί 

ζηελ εκθάληζε ιχζεσλ. Οπζηαζηηθά, ε δηεξεχλεζε πεξηνξίζηεθε ζην πην νθζαικνθαλέο 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ έξγνπ, ελψ νη καζεηέο δελ κπνξνχζαλ λα ζθεθηνχλ άιιεο 

ηδέεο ή λα εμειίμνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ ηδέα πνπ είραλ πξνηείλεη. Ζ νκάδα κε κέηξηα 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαηάθεξε λα δηεξεπλήζεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο 

καζεκαηηθέο ηδέεο πνπ εκπιέθνληαη ζην έξγν. Πέξα απφ ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ πξάμεσλ 

ζθέθηεθε ηε ρξήζε ζπλδπαζκνχ πξάμεσλ, ηελ αλάιπζε ησλ πξάμεσλ ή αθφκα ηελ εχξεζε 

ιχζεσλ κε παξφκνηα δνκή. Δίλαη, δειαδή, εκθαλέο φηη νη καζεηέο επηθεληξψζεθαλ ζηε 

δηεξεχλεζε ηεο κηαο απφ ηηο δχν παξακέηξνπο ηνπ καζεκαηηθνχ έξγνπ, θαηαθέξλνληαο 

φκσο λα αμηνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθέο ηδέεο. Οη νκάδεο καζεηψλ κε θαιή θαη πςειή 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαηάθεξαλ θαηά ηε δηεξεχλεζε λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο θαη 

ηε δεχηεξε παξάκεηξν ηνπ έξγνπ: ηνπο αξηζκνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο 

αλαινγίζηεθαλ ην είδνο ηνπ αξηζκνχ, ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ ζπκβφισλ ζηηο 

καζεκαηηθέο πξνηάζεηο θαη ηελ αλάιπζε ησλ αξηζκψλ. ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα 

θαηέιεμαλ νη Goor θαη Sommerfeld (1975), νη νπνίνη παξαηήξεζαλ φηη ηα πην δεκηνπξγηθά 

άηνκα αμηνπνηνχζαλ κε κεγαιχηεξε επθνιία λέεο πιεξνθνξίεο, ζε αληίζεζε κε ηα 

ιηγφηεξα δεκηνπξγηθά άηνκα πνπ δελ πξνέβαηλαλ ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ 

ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη πην δεκηνπξγηθνί 

καζεηέο είραλ γεξφ γλσζηνινγηθφ ππφβαζξν, ζηνηρείν πνπ ηνπο επέηξεπε λα είλαη πην 

νμπδεξθείο θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο πξνβιεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο. Αληηζέησο, νη ιηγφηεξν δεκηνπξγηθνί καζεηέο, σο ιηγφηεξν καζεκαηηθά 

ηθαλνί, πεξηνξίζηεθαλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ βαζηθψλ ηδεψλ. 

πγθξίλνληαο ηηο ηέζζεξηο νκάδεο καζεηψλ, παξαηεξήζεθε φηη ν βαζκφο 

δηεξεχλεζεο ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο δηαθνξνπνίεζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηδεψλ πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηηο ιχζεηο ηνπο. Δλδεηθηηθά, θαζψο ν βαζκφο 

δηεξεχλεζεο απμαλφηαλ απφ ηελ Οκάδα 1 ζηελ Οκάδα 4, αληίζηνηρε αχμεζε εληνπηδφηαλ 

θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ πνπ αμηνπνηήζεθαλ. Με άιια ιφγηα, ην ζηάδην 

ηεο δηεξεχλεζεο ελδερνκέλσο λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο επειημίαο. χκθσλα κε 
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ην Vidal (2009), ε επέιηθηε ζθέςε απαηηεί ελαιιαγή ηδεψλ, αμηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη νπηηθψλ κηαο θαηάζηαζεο. Σα πην πάλσ ραξαθηεξηζηηθά ελππάξρνπλ 

θαηά ηε δηεξεχλεζε κηαο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο, αθνχ ην άηνκν αλαγθάδεηαη λα 

πινεγεζεί αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο γλσζηηθέο ζθαίξεο, βάδνληαο θξαγκφ ζηνλ έλα ηξφπν 

ζθέςεο θαη ηαμηδεχνληαο πξνο άιιεο λνεηηθέο θαηεπζχλζεηο, κε ζηφρν λα εληνπίζεη λέεο 

ηδέεο (Doyle, 1998 · Vidal, 2009). 

Ζ Sheffield (2009) νξίδεη ην ζηάδην ηεο ζπζρέηηζεο σο ηε δηαδηθαζία ζχγθξηζεο 

ηδεψλ, εληνπηζκνχ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ θαη ζπλδπαζκνχ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. 

Παξφια απηά ην ζηάδην ηεο ζπζρέηηζεο δελ εκθαλίζηεθε ζηνπο καζεηέο κε ρακειή θαη 

κέηξηα καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, παξά κφλν ζηελ νκάδα καζεηψλ κε θαιή θαη πςειή 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα. Οη καζεηέο κε ρακειή θαη κέηξηα καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα δελ θαηάθεξαλ λα ζπζρεηίζνπλ καζεκαηηθέο ηδέεο ή θαηέιεμαλ ζε 

άζηνρεο ζπλδέζεηο. Απφ ηελ άιιε, νη καζεηέο κε πάλσ απφ ην κέζν βαζκφ καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαηέιεμαλ ζηε ζπζρέηηζε καζεκαηηθψλ ηδεψλ, πξάμεσλ θαη αξηζκψλ, 

ζηε δηαζχλδεζε δξάζεσλ θαη ζηνλ εληνπηζκφ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ζηηο ιχζεηο ηνπο. 

Καζψο απμαλφηαλ ν βαζκφο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, απμαλφηαλ βέβαηα ην πιήζνο 

θαη ην είδνο ησλ ζπζρεηίζεσλ. Δλδεηθηηθά, νη καζεηέο ηεο Οκάδαο 4 πξνέβεθαλ ζε πην 

ζχλζεηεο ζπζρεηίζεηο απφ ηνπο καζεηέο ηεο Οκάδαο 3. Αλ κειεηήζνπκε ην ζηάδην ηεο 

ζπζρέηηζεο ζπγθξηηηθά ζηηο ηέζζεξηο νκάδεο καζεηψλ, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη 

ζηηο πξψηεο δχν νκάδεο φπνπ παξαηεξήζεθε πεξηνξηζκέλε ζπζρέηηζε ν αξηζκφο ησλ 

ιχζεσλ πνπ πξνηάζεθε ήηαλ θαη απηφο πεξηνξηζκέλνο. ηηο νκάδεο κε πςειή καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα, θαζψο νη καζεηέο εληφπηδαλ πεξηζζφηεξεο ζπζρεηίζεηο πξφηεηλαλ θαη 

κεγαιχηεξν αξηζκφ ιχζεσλ. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην ζηάδην ηεο 

ζπζρέηηζεο βνεζνχζε ηνπο καζεηέο λα ζπλδπάζνπλ ηδέεο, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ηηο ιχζεηο ηνπο, θαηαιήγνληαο ζε αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ απαληήζεσλ 

(Vidal, 2009). Με άιια ιφγηα, ε ζπζρέηηζε θαίλεηαη λα εληζρχεη ηελ επρέξεηα ησλ 

καζεηψλ.  

Σν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζε κηα δηαδηθαζία 

αλαζηνραζκνχ ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ θαζψο θαη επηβεβαίσζεο ηεο επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί εμ‘ αξρήο (Amabile, 1996 · Sheffield, 2009). Οη καζεηέο κε 

ρακειή θαη κέηξηα καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα δελ έλησζαλ ηθαλνπνηεηηθή 

απηνπεπνίζεζε, γηα λα εληνπίζνπλ ηελ θαιχηεξε απάληεζή ηνπο. ηελ πξψηε νκάδα 

καζεηψλ ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο δελ είρε ηδηαίηεξν ξφιν ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία 

αθνχ δελ εκθαλίζηεθε θαζφινπ, ελψ ζηε δεχηεξε νκάδα καζεηψλ, έγηλε κηα πξνζπάζεηα 
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αλαζηνραζκνχ ησλ παξακέηξσλ πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηηο ιχζεηο. Δλψ ζα αλέκελε θαλείο 

φηη ιφγσ ηνπ ζηαδίνπ ηεο αμηνιφγεζεο νη καζεηέο ζα αληηιακβάλνληαλ φηη ν ζηφρνο ηνπο 

δελ είρε επηηεπρζεί θαη άξα νη ιχζεηο ηνπο ρξεηάδνληαλ βειηίσζε (Sheffield, 2009 · 

Treffinger, 1995), εληνχηνηο, δελ θάλεθε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

ηξφπνπ ζθέςεο ηνπο. Οη πην ηθαλνί καζεηέο ήηαλ ζε ζέζε λα αλαινγηζηνχλ ηη είραλ ήδε 

θάλεη θαη λα ζθεθηνχλ κε πνην ηξφπν ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. 

Μάιηζηα, γηα απηνχο ηνπο καζεηέο ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο είρε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, επηβεβαηψλνληαο ηελ αλαθνξά ηεο Amabile (1996) φηη ε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο εκπιέθεη ηα άηνκα ζε κηα δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. πγθεθξηκέλα, ε αμηνιφγεζε ιεηηνχξγεζε σο θίλεηξν γηα λα 

βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα ζπλερίζνπλ λα πξνζπαζνχλ, γηα λα βξνπλ πεξηζζφηεξεο 

απαληήζεηο πνπ ζα ηνπο δηαθνξνπνηήζνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.  

Θα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ελίζρπζε ηελ 

πξσηνηππία ησλ καζεηψλ. Ζ εξγαζία ηνπ Lubart (1994) πνπ είρε σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε 

ηνπ ξφινπ ηεο αμηνιφγεζεο ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία θνηηεηψλ θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη θνηηεηέο πνπ εθάξκνδαλ ζπλερή αμηνιφγεζε ζηελ εξγαζία ηνπο 

επέδεημαλ πςειφηεξε δεκηνπξγηθφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο πνπ 

ζεψξεζαλ φηη ε αμηνιφγεζε δελ ρξεηάδεηαη ζηελ φιε δηαδηθαζία. Αλ αλαινγηζηνχκε φηη νη 

πην ηθαλνί καζεηέο πξφηεηλαλ πην πξσηφηππεο ηδέεο μεθεχγνληαο απφ ηηο πξνθαλείο ιχζεηο, 

θαίλεηαη φηη θαηά ηελ αμηνιφγεζε νη καζεηέο ήηαλ ζε ζέζε λα εληνπίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ 

δηαθνξνπνηνχζαλ ηηο ιχζεηο ηνπο απφ απηέο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη έηζη ζπλδπάδνληαο 

ή επεθηείλνληάο ηα κπνξνχζαλ λα θαηαιήμνπλ ζε θαηλνηφκεο ηδέεο. Οη ιηγφηεξν 

δεκηνπξγηθνί καζεηέο ζηεξνχληαλ απηήο ηεο ηθαλφηεηαο θαη γηα απηφ δελ κπνξνχζαλ λα 

δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο ιχζεηο ηνπο.  

Σν ζηάδην ηεο επηθνηλσλίαο αλαθέξεηαη ζηε δηάρπζε ησλ ηδεψλ θαη ζηελ 

πξνζπάζεηα επεμήγεζεο ηεο ινγηθήο πνπ ππνζάιπεη (Sheffield, 2009). χκθσλα κε ην 

Sriraman (2008), ζε απηφ ην ζηάδην γίλεηαη επαιήζεπζε ηεο νξζφηεηαο θαη ηεο 

ρξεζηκφηεηαο ηεο ιχζεο θαη δηεξεπλάηαη ε πηζαλφηεηα επέθηαζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο. Με άιια ιφγηα, ην ζηάδην ηεο επηθνηλσλίαο εκπιέθεη ηθαλφηεηεο 

κεηαγλψζεο, αθνχ νη καζεηέο θαινχληαη λα αλαζηνραζηνχλ θαη λα επεμεγήζνπλ ηε ζθέςε 

ηνπο, απαληψληαο ζε εξσηήκαηα ηεο κνξθήο: «Ση έρεηο θάλεη;» θαη «Γηαηί ην έθαλεο;». Γηα 

λα κπνξέζνπλ φκσο νη καζεηέο λα επεμεγήζνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο, ζα πξέπεη λα 

έρνπλ θαηαλνήζεη ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζαλ. Οη πην ηθαλνί καζεηέο πνπ είραλ ήδε 

εθαξκφζεη ζηε δηαδηθαζία ηνπο ηα ζηάδηα ηεο ζπζρέηηζεο θαη ηεο δηεξεχλεζεο θάλεθε λα 
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έρνπλ πην μεθάζαξν ηξφπν εξγαζίαο θαη γηα απηφ πξνέβεθαλ ζε αλαθνξά ιεπηνκεξεηψλ. 

Βέβαηα, νη καζεηέο κε πςειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα είραλ πην μεθάζαξν ηξφπν 

εξγαζίαο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, θάλνληαο αλαθνξά ζε ιεπηνκέξεηεο. Οη καζεηέο πνπ 

αλήθαλε ζηηο άιιεο δχν νκάδεο καζεηψλ, ιφγσ ηνπ φηη δελ είραλ ζπγθεθξηκέλν πιάλν 

ζθέςεο θαη εξγαζίαο, θαηέιεμαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ γεληθφινγα ζρφιηα ή λα δηαβάδνπλ ηηο 

ιχζεηο πνπ είραλ γξάςεη. 

Σέινο ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο αλαθέξεηαη ζηελ εχξεζε ησλ ιχζεσλ ή ζηνλ 

εληνπηζκφ λέσλ ηδεψλ θαη δηεξεπλήζεσλ (Sheffield, 2009). Οη πνηνηηθέο αλαιχζεηο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ απνθάιπςαλ φηη ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηα 

ππφινηπα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. Οη καζεηέο κε ρακειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα 

πξφηεηλαλ κφλν πξνθαλείο ιχζεηο, φπσο ην Υ4 θαη ην +6 ή ρξεζηκνπνίεζαλ 

επαλαιακβαλφκελεο πξνζζέζεηο ή πνιιαπιαζηαζκνχο κε ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα. 

Ο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ιχζεσλ πνπ πξφηεηλαλ, νη πξνθαλείο καζεκαηηθέο ηδέεο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ θαη νη θνηλφηππεο ιχζεηο πνπ θαηέιεμαλ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη νη καζεηέο απηήο ηεο νκάδαο απέηπραλ λα εθαξκφζνπλ ηα ζηάδηα ηεο 

ζπζρέηηζεο, ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο. Οη καζεηέο κε κέηξηα καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ νπζηαζηηθά απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κε ρακειή 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ καζεκαηηθψλ ιχζεσλ, παξά κφλν 

σο πξνο ην είδνο ησλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ πνπ αμηνπνίεζαλ ζηηο ιχζεηο ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο απηήο ηεο νκάδαο θαηάθεξαλ λα ζπλδπάζνπλ πξάμεηο 

πξνζζεηηθήο θαη πνιιαπιαζηαζηηθήο δνκήο θαηαιήγνληαο ζε «παξαγσγηθέο» κεζφδνπο. 

Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη δχν νκάδεο δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ σο πξνο ην ζηάδην 

ηεο ζπζρέηηζεο πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε ελδερνκέλσο λα επεξεάδεη ηελ επρέξεηα ησλ 

καζεηψλ, αιιά δηαθνξνπνηήζεθαλ ζην ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη 

ηελ επειημία ησλ καζεηψλ. ζνλ αθνξά ζηελ νκάδα κε θαιή καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα, πξνέθπςαλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά θαιχηεξεο απαληήζεηο. πγθξίλνληαο 

ηηο νκάδεο κεηαμχ ηνπο είλαη εκθαλέο φηη ζηελ νκάδα κε θαιή καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά ηα ζηάδηα ηεο ζπζρέηηζεο, ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο πνπ θαίλεηαη λα επεξέαζαλ ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία. 

Ζ νκάδα κε πςειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαηάθεξε λα ρεηξηζηεί επέιηθηα ηνπο 

αξηζκνχο θαη ηηο πξάμεηο, ζπλδπάδνληαο καζεκαηηθέο ηδέεο θαη αμηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα 

δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο ηνπ έξγνπ. Πηζαλφλ ε κεγαιχηεξε επεμεξγαζία πνπ έηπραλ φια 

ηα ζηάδηα αιιά θπξίσο ηα ζηάδηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο λα ελίζρπζαλ ηελ 

απνθιίλνπζα ζθέςε ησλ καζεηψλ. 
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Μέζα απφ ηε κειέηε ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο δηαθάλεθε φηη νη πέληε ππν-

δηαδηθαζίεο πεξηγξάθνπλ πιήξσο ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ησλ καζεηψλ, δίλνληαο 

έκθαζε ζηελ πξνεξγαζία, ζηε δηεμαγσγή θαη ζηελ νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγηθήο 

ζηηγκήο. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν επηηπγράλεη ην ζηφρν πνπ έρεη ζέζε ν Guilford (1950): 

ην κνληέιν πνπ ζα πεξηγξάθεη ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη 

κφλν ζηε ζηηγκή εκθάληζεο ηεο δεκηνπξγηθήο ηδέαο αιιά θαη ζην δηάζηεκα πξηλ θαη κεηά. 

Οη πνηνηηθέο αλαιχζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ απνθάιπςαλ φηη ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία 

κνηάδεη κε έλα ζπλερέο, φπνπ ζην έλα άθξν εκθαλίδεηαη έληνλε δεκηνπξγηθή δξάζε θαη 

ζην άιιν άθξν παξαηεξείηαη απνπζία δεκηνπξγηθήο δξάζεο. Με απηή ηελ νπηηθή, ε 

δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία δελ ζεκαίλεη φηη είηε ππάξρεη ζε κεγάιν βαζκφ ζε έλα άηνκν ή 

απνπζηάδεη παληειψο, αιιά κπνξεί λα πάξεη ελδηάκεζεο ηηκέο αλάκεζα ζηα δχν άθξα ηνπ 

ζπλερνχο (Lubart, 2001). Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο επεξεάδεηαη 

απφ ηηο ππν-δηαδηθαζίεο πνπ εκθαλίδνληαη θαη ην βαζκφ επεμεξγαζίαο πνπ ηπγράλεη 

θαζεκηά απφ απηέο. Πξάγκαηη, παξαηεξψληαο ηα ζηάδηα φπσο εκθαλίζηεθαλ ζηηο ηέζζεξηο 

νκάδεο καζεηψλ, είλαη εκθαλέο φηη δελ αλακέλεηαη λα εκθαληζηνχλ φια ηα ζηάδηα, ζηνλ 

ίδην βαζκφ ζε φινπο ηνπο καζεηέο. ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ππάξρνπλ ειάρηζηεο έξεπλεο 

πνπ λα δηεξεπλνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία δηαθνξνπνηείηαη 

αλάκεζα ζε άηνκα κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο (Lubart, 2001). Μηα 

ηέηνηα έξεπλα είρε δηεμαρζεί απφ ηε La Greca (1980) αξθεηέο δεθαεηίεο πξνεγνπκέλσο, 

αλαθέξνληαο φηη νη πην δεκηνπξγηθνί καζεηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ θαιχηεξα ηηο ζηξαηεγηθέο 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο απφ ηνπο ιηγφηεξν δεκηνπξγηθνχο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη επηπιένλ είραλ 

πην ελεξγεηηθή εκπινθή ζηελ φιε δηαδηθαζία.  

Σαπηφρξνλα, ηα ζηάδηα δελ εκθαλίζηεθαλ ζεηξηαθά, επηβεβαηψλνληαο φηη ην 

κνληέιν δελ είλαη γξακκηθφ (Sheffield, 2009). Σν ζεκείν έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο 

επίζεο ε κεηάβαζε απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλα, αιιά 

θαζνξίδνληαη απφ ην ίδην ην άηνκν ην νπνίν θαηεπζχλεη ηε δηαδηθαζία αλάκεζα ζηα ζηάδηα 

πνπ ρξεηάδεηαη, γηα λα ιχζεη έλα πξφβιεκα (Sheffield, 2008). Άιισζηε, νη ζχγρξνλεο 

ζεσξήζεηο (π.ρ. Treffinger, 1995) πξνηείλνπλ κεηαθίλεζε απφ κνληέια πνπ πεξηγξάθνπλ 

ζηεγαλνπνίεζε ζηε ζεηξά εκθάληζεο ησλ ζηαδίσλ δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο ζε πην 

δπλακηθά κνληέια πνπ επηηξέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ππν-δηαδηθαζηψλ θαη 

ηελ εκθάληζε θχθισλ δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ επίιπζε κηαο πξνβιεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο (Mumford, Mobley, Uhlman, Reiter-Palmon, & Doares, 1991). 
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Σν Δθπαηδεπηηθφ Πεξηβάιινλ  

 

 

Ζ δηεξεχλεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο είρε σο ζηφρν ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο 

ελφο παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο δεκηνπξγήζεθαλ δχν ηζνδχλακεο, σο πξνο 

ηηο δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο, νκάδεο: ε κία νκάδα ζπκκεηείρε ζε ζεηξά καζεκάησλ πνπ 

ζηφρεπε ζηελ ελίζρπζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο (πεηξακαηηθή νκάδα) ελψ ε 

άιιε νκάδα παξαθνινχζεζε κφλν ηα καζήκαηα ησλ καζεκαηηθψλ ζην ζρνιείν φπνπ θνηηά 

(νκάδα ειέγρνπ). Σν Δξγαιείν Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο ρνξεγήζεθε ζηνπο 

καζεηέο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηξάο ησλ καζεκάησλ.  

πσο θάλεθε απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ νη ηθαλφηεηεο επρέξεηαο, 

επειημίαο θαη πξσηνηππίαο ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ 

εληζρχζεθαλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ αξρηθή ηνπο επίδνζε. ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ππήξμε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε θαη σο πξνο ηηο ηξεηο ηθαλφηεηεο, ελψ ζηελ νκάδα ειέγρνπ 

ππήξμε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο επρέξεηαο θαη επειημίαο, φρη φκσο σο πξνο 

ηελ ηθαλφηεηα πξσηνηππίαο. πγθξίλνληαο ηελ ηειηθή επίδνζε ησλ δχν νκάδσλ καζεηψλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αξρηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ, εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο αιιαγέο σο πξνο ηελ επρέξεηα θαη ηελ πξσηνηππία, αιιά φρη σο πξνο ηελ 

επειημία. Σξία είλαη ηα θχξηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Πξψην, ε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα επηδέρεηαη εκπεηξηθψλ θαη δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. Γεχηεξν, ε 

δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ θαίλεηαη λα εληζρχεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ 

θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ζε ζχγθξηζε κε ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

Σξίην, ε ηθαλφηεηα πξσηνηππίαο δελ εληζρχεηαη ην ίδην εχθνια ζηνπο καζεηέο φπσο ε 

επρέξεηα θαη ε επειημία.  

ζνλ αθνξά ζην πξψην ζπκπέξαζκα, πξάγκαηη αξθεηνί εξεπλεηέο επηβεβαηψλνπλ 

φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα επηδέρεηαη επηξξνή απφ δηδαθηηθέο θαη εκπεηξηθέο θαηαζηάζεηο (π.ρ. 

Kurtzberg & Reale, 1999 · Levav-Waynberg & Leikin, 2012 · Pyryt, 1999). Γηα 

παξάδεηγκα, νη Kurtzberg θαη Reale (1999) παξαηήξεζαλ φηη ε επίδνζε ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο ήηαλ δηπιάζηα απφ ηελ επίδνζε ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζε δηάζηεκα κφλν κηαο 

εβδνκάδαο ζηελ νπνία νη καζεηέο είραλ ηχρεη θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο. Αληίζηνηρα, ν 

Pyryt (1999) δηεμάγνληαο κεηα-αλάιπζε ζε 25 έξεπλεο πνπ δηεξεπλνχζαλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα πξνγξακκάησλ απνθιίλνπζαο ζθέςεο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη 
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ε απνθιίλνπζα ζθέςε ησλ καζεηψλ βειηησλφηαλ κε ην πέξαο ησλ καζεκάησλ. Σν γεγνλφο 

φηη αθφκα θαη ε νκάδα ειέγρνπ βειηίσζε ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθή ηεο ηθαλφηεηα 

έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ην κχζν πνπ ζέιεη ην ζρνιείν λα απνζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

ε ζρέζε κε ην δεχηεξν ζπκπέξαζκα, παξφιν φηη ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

αλαπηχζζεη ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεκαηηθψλ, εληνχηνηο απηή ε 

επίδξαζε θαίλεηαη λα είλαη πην αξγή θαη ιηγφηεξε απνηειεζκαηηθή, απφ εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα ζηα νπνία ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε απνθιίλνπζαο ζθέςεο. Ζ επίδξαζε ηεο 

άκεζεο δηδαζθαιίαο θαίλεηαη λα είλαη πην ηζρπξή απφ ηελ έκκεζε δηδαζθαιία γηα ηελ 

απνθιίλνπζα ζθέςε (Kurtzberg & Reale, 1999 · Ruscio & Amabile, 1999 · Saxon, 

Treffinger, Young, & Witting, 2003). ηελ εξγαζία ηνπο νη Ruscio θαη Amabile (1999) 

δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε δχν δηαθνξεηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηε δεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα θνηηεηψλ θαηά ηε ιχζε πξνβιήκαηνο. ηελ πξψηε νκάδα καζεηψλ, φπνπ ε 

έκθαζε θαηά ηε δηδαζθαιία ήηαλ ζηνπο αιγφξηζκνπο, παξαηεξήζεθε αχμεζε ζηελ 

ηαρχηεηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηψλ θαηά ην 

ρεηξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ. ηε δεχηεξε νκάδα καζεηψλ, φπνπ ε έκθαζε θαηά ηε 

δηδαζθαιία ήηαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο απνθιίλνπζαο ζθέςεο, παξαηεξήζεθε ελίζρπζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα εκπιαθνχλ ζε δηεξεπλήζεηο θαζψο επίζεο θαη βειηίσζε ζηνλ 

εληνπηζκφ θαηλνηφκσλ ιχζεσλ. Ο Saxon θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2003) δηεμήγαγαλ έξεπλα 

κε 13 526 καζεηέο θαη γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζε θαηαζθήλσζε γηα ελίζρπζε ηεο 

δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο. Πεξηζζφηεξνη απφ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

βειηίσζαλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο λα εληνπίδνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα απαληήζεηο, λα 

βξίζθνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζπλδπαζκνχ θαη ζπζρέηηζεο ηδεψλ θαη λα πξνηείλνπλ 

πξσηφηππνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ γλψζεψλ ηνπο. 

Αλαθνξηθά κε ην ηξίην ζπκπέξαζκα, θαίλεηαη φηη ε ηθαλφηεηα ηεο πξσηνηππίαο 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηεο επρέξεηαο θαη ηεο επειημίαο. Σν γεγνλφο φηη ε 

πξσηνηππία δηαθνξνπνηήζεθε ζηε κηα νκάδα καζεηψλ αιιά φρη ζηελ άιιε κπνξεί λα 

ζεκαίλεη φηη ε πξσηνηππία είηε ρξεηάδεηαη άκεζε δηδαζθαιία ή ιφγσ ηεο ιηγφηεξν 

απνηειεζκαηηθήο επίδξαζεο ηεο ηππηθήο δηδαζθαιίαο ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα γηα λα εληζρπζεί. ε αληίζηνηρν απνηέιεζκα θαηέιεμαλ νη Kurtzberg θαη Reale 

(1999) νη νπνίνη παξαηήξεζαλ βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ επρέξεηαο θαη επειημίαο αιιά φρη 

ηεο πξσηνηππίαο. Οη Levav-Waynberg θαη Leikin (2012) θαηέιεμαλ φηη ε πξσηνηππία 

ρξεηάδεηαη εηδηθφ ρεηξηζκφ γηα ηε βειηίσζή ηεο. 
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χκθσλα κε ην Hunsaker (2005), νη πην πνιιέο έξεπλεο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ 

επίδξαζε θάπνηνπ είδνπο δηδαζθαιίαο ζηε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα δελ δηεξεπλνχλ θαηά 

πφζν ηα άηνκα εμαθνινχζεζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηνπ είδνπο δεμηφηεηεο, κεηά ηελ 

πάξνδν ελφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο αθφηνπ νινθιεξσζεί ε δηδαθηηθή παξέκβαζε. Χο εθ 

ηνχηνπ, ζηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλήζεθε ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο έλα κήλα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

έδεημε φηη νη ηθαλφηεηεο επρέξεηαο, επειημίαο θαη πξσηνηππίαο βειηηψζεθαλ ζε ζχγθξηζε 

κε ηε κέηξεζε πνπ έγηλε ζην ηέινο ησλ καζεκάησλ, αιιά εληνχηνηο ε αιιαγή πνπ επήιζε 

δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σν πην πάλσ απνηέιεζκα κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη είηε ε 

δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ρξεηάδεηαη ζπλερή εμάζθεζε γηα λα παξαηεξεζεί ζεκαληηθή 

αχμεζε ή ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα λα δηαθαλεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιαγή 

ζηε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ. Παξφια απηά, είλαη ελζαξξπληηθφ ην γεγνλφο 

φηη ε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα δελ επέζηξεςε ζηνλ αξρηθφ ηεο βαζκφ (πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ησλ καζεκάησλ).  

ζνλ αθνξά ζηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, θαίλεηαη φηη 

ην παξεκβαηηθφ πξφγξακκα βνήζεζε ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, βειηηψλνληαο ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο γηα ηηο 

δεκηνπξγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη εληζρχνληαο ζεηηθά ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε ζρέζε 

καζεκαηηθψλ θαη δεκηνπξγηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ελψ νη καζεηέο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 

καζεκάησλ είραλ ρακειή απηνεθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ 

καζεκάησλ νη καζεηέο έλησζαλ πην ζίγνπξνη γηα ηελ θαηνρή ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα. Πιένλ νη καζεηέο ήηαλ ηθαλνί λα «Αλαθαιχπηνπλ 

λένπο ηξφπνπο, γηα λα ιχζνπλ αζθήζεηο», αιιά θαη λα «Λχζνπλ καζεκαηηθέο αζθήζεηο κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο» κηαο θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ ηνπο δφζεθαλ άθελαλ έδαθνο γηα 

δηεξεχλεζε. Αληίζηνηρε ελίζρπζε παξαηεξήζεθε θαη ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηα καζεκαηηθά. Λφγσ ηνπ φηη ζηε ζεηξά ησλ καζεκάησλ 

αμηνπνηήζεθαλ έξγα πνπ επηδέρνληαλ δηαθνξεηηθέο ιχζεηο ή/θαη κεζφδνπο επίιπζεο, νη 

καζεηέο αληηιήθζεθαλ φηη ζηα «ηα καζεκαηηθά δελ ππάξρεη πάληα κφλν κηα ζσζηή 

απάληεζε» θαη νχηε «Τπάξρεη κφλν έλαο ζσζηφο ηξφπνο γηα λα ιχζεηο κηα άζθεζε ζηα 

καζεκαηηθά». Με ην ηέινο ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο είραλ αληηιεθζεί φηη «ηα 

καζεκαηηθά κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ζνπ», αθνχ 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ είραλ θιεζεί λα εληνπίζνπλ 

επθάληαζηεο ιχζεηο. Απηφ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κέρξη εθείλε ηε 

ζηηγκή δελ είραλ δνζεί επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα κε πνιιέο ιχζεηο 
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ή λα απαληήζνπλ δεκηνπξγηθά ζε καζεκαηηθά εξσηήκαηα θαη γηα απηφ δελ γλψξηδαλ ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο ζε ηέηνηνπ είδνπο εξεζίζκαηα. 

Οινθιεξψλνληαο, θάλεθε κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, φηη φινη νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο ζηα 

καζεκαηηθά, θηάλεη λα ηνπο δνζνχλ θαηάιιειεο επθαηξίεο θαη ρξφλνο γηα δηεξεχλεζε. 

Απηφ αθξηβψο αλέθεξε ην National Advisory Committee (DfEE, 1999): φινη είκαζηε ή 

κπνξνχκε λα γίλνπκε δεκηνπξγηθνί ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ, θηάλεη λα καο 

δνζνχλ νη θαηάιιειεο επθαηξίεο. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα γηα φινπο ηνπο καζεηέο έρεη 

αλαθεξζεί θαη απφ εξεπλεηέο ζηε καζεκαηηθή παηδεία (Sheffield, 2009 · Silver, 1997). 

Δθείλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα επηηεπρζεί ν πην πάλσ ζηφρνο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη 

ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ δεκηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο, λα εληζρχζνπλ θαη λα ελζαξξχλνπλ 

ηελ απνθιίλνπζα ζθέςε ησλ καζεηψλ ζε φια ηα επίπεδα (Haylock, 1987). Ζ Fryer (2012) 

αλέθεξε πην ζπγθεθξηκέλα φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα 

θάλνπλ ζπλδέζεηο κεηαμχ ηδεψλ θαη εκπεηξηψλ, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξεο 

πξνζεγγίζεηο γηα λα πξνζδψζνπλ λφεκα ζε απηά πνπ καζαίλνπλ, λα αμηνπνηνχλ ηε 

θαληαζία ηνπο γηα λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα ή λα αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο.  

 

 

ρέζε καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο κε γεληθή δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα 

 

 

πγθξίλνληαο ηα ελαιιαθηηθά κνληέια πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε κνξθή ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

ηεο γεληθήο θαη ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, δελ εληνπίζηεθε νπνηαδήπνηε 

δηαθνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ηξία κνληέια- ζπζρέηηζε ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο κε ηε γεληθή δεκηνπξγηθφηεηα, πξφβιεςε ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο απφ ηε γεληθή δεκηνπξγηθφηεηα, πξφβιεςε ηεο γεληθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο απφ ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα- είραλ ηνπο ίδηνπο δείθηεο 

πξνζαξκνγήο. Σν γεγνλφο απηφ απφ ηε κηα επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ 

ησλ δχν «εηδψλ» δεκηνπξγηθφηεηαο, αιιά απφ ηελ άιιε δελ πξνζδηνξίδεη ηελ χπαξμε 

αηηηψδνπο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ. Με άιια ιφγηα, φζν απμάλεηαη ε κηα κνξθή 

δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο αλακέλεηαη λα απμάλεηαη θαη ε άιιε, αιιά εληνχηνηο ν βαζκφο 

γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη ην βαζκφ καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ελφο αηφκνπ θαη αληηζηξφθσο, ν βαζκφο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη ην βαζκφ γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. 
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Αληίζηνηρα ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνπο Milgram θαη Livne 

(2005), νη νπνίνη εληφπηζαλ ηελ χπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο γεληθήο 

δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο εηδηθήο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ζηα καζεκαηηθά, ρσξίο 

φκσο λα κπνξέζνπλ λα εληνπίζνπλ αλ ε κηα ηθαλφηεηα κπνξεί λα εξκελεχζεη ηελ άιιε.  

Έηζη αθνινχζεζε ζχγθξηζε ηεο εθαξκνζηκφηεηαο δχν ελαιιαθηηθψλ ζεσξεηηθψλ 

κνληέισλ πνπ νξίδνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα σο εηδηθή ή γεληθή ηθαλφηεηα, αληίζηνηρα. Σν 

πξψην κνληέιν δηαθξίλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζε εηδηθέο ηθαλφηεηεο, δηαθξηηέο ζε 

επηκέξνπο γλσζηηθέο πεξηνρέο. Κάζε εηδηθή δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα απνηειείηαη απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ηθαλφηεηεο επρέξεηαο, επειημίαο θαη πξσηνηππίαο. ην δεχηεξν ζεσξεηηθφ 

κνληέιν, ε δεκηνπξγηθφηεηα νξίζηεθε σο κηα αλψηεξε δνκή, ε νπνία αλεμαξηήησο ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν ζπκβαίλεη, απνηειείηαη απφ ηηο ηξεηο επηκέξνπο 

ηθαλφηεηεο, επρέξεηαο, επειημίαο θαη πξσηνηππίαο. Ζ ζχγθξηζε ησλ δχν ζεσξεηηθψλ 

κνληέισλ επηβεβαίσζε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πξψηνπ κνληέινπ. Γειαδή, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί κηα εηδηθή ηθαλφηεηα, εμεηδηθεπκέλε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ησλ καζεκαηηθψλ. Οη Kaufman θαη Baer (2004) ζην άξζξν ηνπο «Sure, I‘m Creative—But 

Not In Mathematics!: Self-Reported Creativity In Diverse Domains» εληφπηζαλ φηη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα δηαθξίλεηαη ζε δχν ππνπεξηνρέο: απηή πνπ ιακβάλεη ρψξν ζηα 

καζεκαηηθά θαη εθείλε πνπ εκθαλίδεηαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν γλσζηηθφ αληηθείκελν. ην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δελ εμεηάζηεθε ε δεκηνπξγηθφηεηα ζε άιια γλσζηηθά 

αληηθείκελα πέξα απφ ηα καζεκαηηθά, γηα λα δηαθαλεί θαηά πφζν ε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ αληίζηνηρε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ζε 

νπνηνδήπνηε άιιν αληηθείκελν ή αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο 

ζε θάζε γλσζηηθή πεξηνρή. Δληνχηνηο, ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν θαη αλ εκθαλίδεηαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα αλάπηπμε 

εμεηδηθεπκέλσλ ζεσξεηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ νξηζκψλ (Baer, 1998 · Kaufman & Baer, 

2005).  

Σαπηφρξνλα, δηεξεπλήζεθαλ νη ζπζρεηίζεηο πνπ ππήξραλ αλάκεζα ζηηο ηθαλφηεηεο 

επρέξεηαο, επειημίαο θαη πξσηνηππίαο σο πξνο δχν άμνλεο: πξψην δηεξεπλήζεθαλ νη 

ζπζρεηίζεηο πνπ ππήξραλ εληφο ηεο ίδηαο ηθαλφηεηαο αλάκεζα ζηα δχν εξγαιεία θαη 

δεχηεξν δηεξεπλήζεθαλ νη ζπζρεηίζεηο πνπ ππήξραλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ ηθαλνηήησλ ζην 

ίδην εξγαιείν. ε ζρέζε κε ηνλ πξψην άμνλα, εληνπίζηεθαλ ακειεηέεο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

ησλ δχν κεηξήζεσλ ηεο θάζε ηθαλφηεηαο. ζνλ αθνξά ζην δεχηεξν άμνλα, 

παξαηεξήζεθαλ πςειέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο ηξεηο ηθαλφηεηεο πνπ κεηξήζεθαλ κε ην 

ίδην εξγαιείν. Υακειέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ δεκηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ ζε 
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δηαθνξεηηθά γλσζηηθά πεδία εληφπηζαλ νη Plucker θαη Zabelina (2009), ηηο νπνίεο 

πξνέβαιαλ σο ελδείμεηο γηα ηελ εηδηθή θχζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 

εκθάληζε ηεο ίδηαο ηθαλφηεηαο, γηα παξάδεηγκα λα κπνξεί ην άηνκν λα πξνηείλεη αξηζκφ 

νξζψλ απαληήζεσλ (επρέξεηα), δελ είλαη ζπζηεκαηηθή ζε εξεζίζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο γλσζηηθέο πεξηνρέο, θαηαξξίπηεηαη ε χπαξμε «θαζνιηθψλ ηθαλνηήησλ» νη 

νπνίεο κεηαθέξνληαη απφ κηα γλσζηηθή πεξηνρή ζε άιιε. Με βάζε ηα πην πάλσ 

απνηειέζκαηα θαίλεηαη ε αθαηαιιειφηεηα ησλ εξγαιείσλ γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο λα 

πξνβιέςνπλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ζηα καζεκαηηθά. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ν ιφγνο 

θαηαζθεπήο ησλ εξγαιείσλ γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο βαζηδφηαλ ζηελ ηδέα ηεο γεληθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ζηελ παξαδνρή φηη έλα εξγαιείν κπνξεί λα πξνβιέςεη ηε 

δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ζε κεγάιν εχξνο γλσζηηθψλ πεδίσλ (Hong & Milgram, 2010), 

θαηαξξίπηεηαη ε αληίζηνηρε ζεψξεζε.  

ε πξαθηηθφ επίπεδν, ηα πην πάλσ ζπκπεξάζκαηα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Ο εληνπηζκφο ελφο καζεηή πνπ είλαη δεκηνπξγηθφο ζηα καζεκαηηθά δελ 

απνηειεί απαξαίηεηα έλδεημε φηη είλαη επίζεο δεκηνπξγηθφο ζηελ ηέρλε ή ζηε ινγνηερλία 

θαη αληίζηξνθα. Έλαο καζεηήο πνπ δελ έρεη επηδείμεη εμαηξεηηθά δεκηνπξγηθή επίδνζε ζε 

έλα ηνκέα δελ απνθιείεηαη λα είλαη δεκηνπξγηθφο ζην αληηθείκελν ησλ καζεκαηηθψλ. 

Δπεθηείλνληαο ην πην πάλσ ζπκπέξαζκα, ε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ελφο καζεηή ζε έλα 

πεδίν δελ αληηθαηνπηξίδεη απαξαίηεηα ηε δεκηνπξγηθή ηνπ ηθαλφηεηα ζε έλα άιιν. Βέβαηα, 

ζε θακία πεξίπησζε δελ απαγνξεχεηαη ν ίδηνο καζεηήο λα επηδείμεη δεκηνπξγηθή 

ζπκπεξηθνξά ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα γλσζηηθά πεδία.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VI 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

Δηζαγσγή 

 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο ζεσξεηηθνχ κνληέινπ γηα ηε 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, ιακβάλνληαο ππφςε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο έλλνηαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα δηεξεπλήζεθε ζην πιαίζην ηεζζάξσλ 

δηαζηάζεσλ: ηνπ απνηειέζκαηνο, ηνπ αηφκνπ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ 

πνιχπιεπξε δηεξεχλεζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο νδήγεζε ζε ζεσξεηηθήο, 

κεζνδνινγηθήο θαη πξαθηηθήο θχζεο απνηειέζκαηα, φπσο ζα αλαθεξζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο, δίλνληαο 

έκθαζε ζηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ εμ αξρήο, ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη ζηε ζχγθξηζε θαη ζχλδεζή ηνπο 

κε άιια ζεσξεηηθά κνληέια. Παξάιιεια, ζηεξηδφκελνη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο εξγαζίαο 

γίλνληαη εηζεγήζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε, ζηελ 

εκβάζπλζε, ζηελ επέθηαζε θαη ζηελ εγθπξνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

 

πλνπηηθή πεξηγξαθή 

 

 

Ζ ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη ζηε βάζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Καηά πξψην ιφγν, ε 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί κηα εηδηθή ηθαλφηεηα, εμεηδηθεπκέλε ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ησλ καζεκαηηθψλ. Απφ ζεσξεηηθήο πιεπξάο, ην πην πάλσ ζπκπέξαζκα δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα γηα δηαηχπσζε ζεσξεηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ νξηζκψλ γηα ηελ έλλνηα, 

επηηξέπνληαο ζηνπο εξεπλεηέο λα δηαρσξίδνπλ ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν είδνο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ζε άιιν γλσζηηθφ πεδίν. Απφ 

κεζνδνινγηθήο πιεπξάο, ε εηδηθή θχζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο απαηηεί ηελ 

αλάπηπμε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ κέηξεζεο, πνπ λα είλαη επηθεληξσκέλα ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα, ρσξίο λα κπνξνχλ ηα απνηειέζκαηα λα είλαη 
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κεηαθέξζηκα ζε άιιεο πεξηνρέο. Απφ πξαθηηθήο πιεπξάο, αλαγλσξίδεηαη φηη θάζε άηνκν 

ελδέρεηαη λα είλαη δεκηνπξγηθφ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο γλσζηηθέο πεξηνρέο ρσξίο ε 

δεκηνπξγηθή ηνπ ηθαλφηεηα ζε έλα αληηθείκελν λα ζεκαίλεη απαξαίηεηα αληίζηνηρε 

ηθαλφηεηα ζε έλα άιιν.  

 Ζ εηδηθή θχζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο επηηξέπεη ηε δηεμαγσγή έξεπλαο πνπ λα είλαη 

επηθεληξσκέλε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ καζεκαηηθψλ. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο θάλεθε φηη ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί πνιπδηάζηαηε έλλνηα. 

Αμηνπνηψληαο ην κνληέιν 4Ρ δηαθάλεθε φηη θαζέλαο απφ ηνπο ηέζζεξηο άμνλεο ηνπ 

κνληέινπ πξνζζέηεη δηαθνξεηηθά ζηνηρεία, νδεγψληαο ζηε ζχλζεζε πιεξέζηεξεο εηθφλαο 

γηα ηελ έλλνηα.  

Σν δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα, δειαδή ην εκθαλέο πξντφλ ηε δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, 

νξίδεηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηεο επρέξεηαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο. Με άιια 

ιφγηα, γηα λα πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ελφο καζεηή 

ρξεηάδεηαη λα αμηνινγεζεί ν αξηζκφο ησλ καζεκαηηθά νξζψλ ιχζεσλ, ν αξηζκφο θαη ην 

είδνο ησλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε. Οη ηξεηο ηθαλφηεηεο αλ θαη είλαη 

δηαθξηηέο κεηαμχ ηνπο, ζπζρεηίδνληαη εληφο ηνπ ίδηνπ έξγνπ, έλδεημε φηη ν αξηζκφο ησλ 

απαληήζεσλ πνπ ζα πξνηείλεη έλαο καζεηήο ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεκαηηθψλ 

ηδεψλ πνπ ζα αμηνπνηήζεη ζηηο ιχζεηο ηνπ θαη σο απνηέιεζκα επεξεάδεη ην βαζκφ 

πξσηνηππίαο πνπ ζα επηδείμεη.  

 Γηα ην δεκηνπξγηθφ άηνκν δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ησλ γλσζηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ειηθίαο ζηε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Αλάκεζα ζηα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

δηεξεπλήζεθαλ ζπκπεξηιήθζεθε ε θαηνρή καζεκαηηθψλ γλψζεσλ, ε γεληθή δεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα θαη ε λνεκνζχλε. ζνλ αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο, 

εμεηάζηεθαλ νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε ζρέζε ησλ γλψζεσλ, ησλ δηαλνεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ, ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηνπ γλσζηηθνχ ζηπι, ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ησλ θηλήηξσλ κε ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Investment 

Theory (Sternberg & Lubart, 2006). Απφ ηηο πην πάλσ παξακέηξνπο, ε θαηνρή 

καζεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζπλεηζθέξνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε κεηαβιεηή ζηελ εξκελεία ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Ζ ειηθία ησλ καζεηψλ, ε λνεκνζχλε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθφηεηαο αλ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εξκελεχζνπλ ηε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα, εληνχηνηο ε ζπλεηζθνξά ηνπο είλαη ρακειή. πκπεξαζκαηηθά, ηα 

καζεκαηηθά δεκηνπξγηθά άηνκα ραξαθηεξίδνληαη απφ γεξφ καζεκαηηθφ ππφβαζξν θαη 
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δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά. Απφ ηε κηα, ε χπαξμε γεξνχ γλσζηνινγηθνχ ππνβάζξνπ ζηα 

καζεκαηηθά παξέρεη ζηνπο καζεηέο πνζφηεηα γλψζεσλ, δηαδηθαζηψλ θαη γλσζηηθψλ 

ζπλδέζεσλ. Απφ ηελ άιιε, ε γεληθή δεκηνπξγηθφηεηα εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ 

λα πξνβαίλεη ζε ζπλδπαζκφ ηδεψλ κε πξσηφηππν ηξφπν. 

ε ζρέζε κε ηελ σξίκαλζε, νη καζεηέο κεγαιχηεξεο ειηθίαο έρνπλ πςειφηεξε 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο κηθξφηεξνπο ζε ειηθία ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Απηφ δελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηε βειηίσζε ηνπ γλσζηνινγηθνχ ππνβάζξνπ ησλ 

καζεηψλ, αιιά ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζε άιιεο εμειηθηηθέο θαη θνηλσληθέο 

παξακέηξνπο. Ζ ρακειή ζπλεηζθνξά ηεο λνεκνζχλεο ζηελ εξκελεία ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο επηβεβαηψλεη ηελ αλαθνξά ηνπ Torrance (1962) φηη ε λνεκνζχλε είλαη 

απαξαίηεηε αιιά φρη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ εκθάληζε δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Άιισζηε, ε λνεκνζχλε θαη ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ζπζρεηίδνληαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ ζηα άηνκα κε πςειφ δείθηε λνεκνζχλεο, νη δχν 

γλσζηηθέο δνκέο απνηεινχλ αλεμάξηεηεο νληφηεηεο. Με άιια ιφγηα, δελ ζεκαίλεη φηη 

καζεκαηηθά δεκηνπξγηθά άηνκα είλαη απνθιεηζηηθά ηα άηνκα κε πςειφ δείθηε 

λνεκνζχλεο θαη αληίζηξνθα, ηα άηνκα κε πςειφ δείθηε λνεκνζχλεο δελ είλαη απαξαίηεηα 

δεκηνπξγηθά.  

ζνλ αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο έδεημαλ φηη έρνπλ ρακειή επίδξαζε ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα. 

Με άιια ιφγηα, ην πξνθίι ελφο καζεηή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα έμη ζηνηρεία- Γλψζεηο,  

Πξνζσπηθά Υαξαθηεξηζηηθά, Γηαλνεηηθέο Ηθαλφηεηεο, Πεξηβάιινλ, Γλσζηηθφ ηπι, 

Κίλεηξα- φπσο νξίδνληαη ζηελ Investment Theory δελ κπνξεί λα θαζνξίζεη ην βαζκφ 

επρέξεηαο, επειημίαο θαη πξσηνηππίαο ηνπ. Παξφια απηά, αλάκεζα ζηα πξναλαθεξζέληα 

έμη ραξαθηεξηζηηθά ε θαηνρή γλψζεσλ θαη δηαλνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ζπλεηζθέξνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηελ εξκελεία ηεο δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ 

θαη ηα θίλεηξα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ δελ επεμεγνχλ ηδηαίηεξα 

ηε δεκηνπξγηθή πξνζσπηθφηεηα. Απηφ απνηειεί έλδεημε φηη ε δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά 

είλαη «εζσηεξηθή δξαζηεξηφηεηα» ε νπνία επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ελδνγελείο παξά απφ 

εμσγελείο παξάγνληεο. 

ε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο έδεημαλ φηη 

κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ πέληε ππν-δηαδηθαζίεο- δηεξεχλεζε, ζπζρέηηζε, θαηαζθεπή, 

αμηνιφγεζε θαη επηθνηλσλία- νη νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη γξακκηθά. Ζ κεηάβαζε απφ ην 

έλα ζηάδην ζην επφκελν θαζνξίδεηαη απφ ην ίδην ην άηνκν θαη ην ζηφρν πνπ έρεη λα 

επηηειέζεη. Ζ δηεξεχλεζε αλαθέξεηαη ζηελ εηο βάζνο κειέηε ησλ δηαζέζηκσλ 
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πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Ζ ζπζρέηηζε πεξηιακβάλεη ηε 

ζχγθξηζε ηδεψλ θαη ην ζπλδπαζκφ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. Ζ αμηνιφγεζε εκπιέθεη κηα 

δηαδηθαζία αλαζηνραζκνχ θαη επηβεβαίσζεο ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. Ζ επηθνηλσλία 

αλαθέξεηαη ζηε δηάρπζε ησλ ηδεψλ θαη ζηελ πξνζπάζεηα επεμήγεζεο ηεο ινγηθήο πνπ 

ππνζάιπεη, εκπιέθνληαο κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο. Ζ θαηαζθεπή αλαθέξεηαη ζηελ 

εχξεζε ησλ ιχζεσλ, ζηνλ εληνπηζκφ λέσλ ηδεψλ θαη δηεξεπλήζεσλ (Sheffield, 2009).  

Ζ δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία δηαθέξεη απφ καζεηή ζε καζεηή ηφζν σο πξνο ηα ζηάδηα 

πνπ εκθαλίδνληαη φζν θαη σο πξνο ην βαζκφ επεμεξγαζίαο πνπ ηπγράλνπλ. Δλδεηθηηθά, 

ζηνπο καζεηέο κε θάησ απφ ην κέζν φξν καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο εκθαλίζηεθαλ 

θάπνηεο απφ ηηο ππν-δηαδηθαζίεο ελψ ζηνπο καζεηέο κε πςειφηεξν βαζκφ καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο εκθαλίζηεθαλ θαη νη πέληε ππν-δηαδηθαζίεο. Ο ηξφπνο εκθάληζεο ησλ 

ππν-δηαδηθαζηψλ ζηηο νκάδεο καζεηψλ κπνξνχλ λα νξίζνπλ ηε δηαδηθαζία σο έλα 

ηεξαξρηθφ κνληέιν. Οη καζεηέο κε ρακειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα δελ εθαξκφδνπλ 

θακηά γλσζηηθή ππν-δηαδηθαζία αιιά πξνηείλνπλ πξνθαλείο απαληήζεηο. ηνπο καζεηέο 

κε κέηξηα καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα εκθαλίζηεθαλ ηα ζηάδηα ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο. Ο βαζκφο επεμεξγαζίαο ηεο δηεξεχλεζεο απμάλεηαη απφ νκάδα ζε νκάδα, 

αθνχ νη καζεηέο κε κέηξηα καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα έιαβαλ ππφςε ηνπο κφλν κία 

παξάκεηξν ηνπ πξνβιήκαηνο ελψ νη καζεηέο κε θαιή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα 

αλαινγίζηεθαλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο. ηνπο καζεηέο κε θαιή 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα εκθαλίζηεθαλ ηα ζηάδηα ηεο ζπζρέηηζεο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο. Οη καζεηέο ήηαλ ζε ζέζε λα ζπλδπάζνπλ ηδέεο, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ηηο ιχζεηο ηνπο, θαηαιήγνληαο ζε αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ απαληήζεσλ, 

έρνληαο ηελ ηθαλφηεηα λα επεμεγήζνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο ηνπο. Σέινο, ζηνπο 

καζεηέο κε πςειή καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα απμήζεθε ν βαζκφο επεμεξγαζίαο ησλ 

ζηαδίσλ ηεο ζπζρέηηζεο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Μάιηζηα, παξαηεξήζεθε 

φηη ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο είρε ιεηηνπξγήζεη σο θίλεηξν ζε απηνχο ηνπο καζεηέο, 

παξαθηλψληαο ηνπο λα ζπλερίζνπλ λα πξνζπαζνχλ, γηα λα βξνπλ πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο 

πνπ ζα ηνπο δηαθνξνπνηήζνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, εληζρχνληαο έηζη 

ηελ πξσηνηππία ηνπο.  

Μειεηψληαο ηελ επίδξαζε ησλ ππν-δηαδηθαζηψλ ζην δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα, 

δηαθάλεθε φηη ην ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο ελδερνκέλσο λα επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα 

επειημίαο, κηαο θαη ε πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ, ζρεηηθψλ κε ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, 

πιεξνθνξηψλ νδεγεί ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ. Σν 

ζηάδην ηεο ζπζρέηηζεο θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα επρέξεηαο. Ζ παξαηήξεζε 
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ησλ νκνηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηδεψλ νδεγεί ζηελ εχξεζε δνκηθά φκνησλ 

ιχζεσλ. Σν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ήηαλ εθείλν πνπ ελίζρπζε ηελ πξσηνηππία ησλ 

καζεηψλ. Ζ εζσηεξηθή παξαθίλεζε γηα εχξεζε ιχζεσλ πνπ ζα είλαη δηαθνξεηηθέο 

νδήγεζε ηνπο καζεηέο ζε πην πξσηφηππεο ηδέεο.   

Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο έδεημαλ επίζεο φηη ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα 

κπνξεί λα εληζρπζεί απφ θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. Σφζν ζηνπο καζεηέο ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο φζν θαη ζηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ ν βαζκφο ηεο 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο απμήζεθε κεηά ηελ πάξνδν ελφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

Παξφια απηά, ε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 

εληζρχζεθε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηελ αληίζηνηρε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ζρεδηαζκφο θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ 

κπνξεί λα εληζρχζεη ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Πέξα 

απφ ηα πην πάλσ, θάλεθε φηη ε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο ζπλέρηζε λα απμάλεηαη θαη κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, ρσξίο βέβαηα νη αιιαγέο 

λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη ε επίδξαζε ηνπ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο δελ ήηαλ εθήκεξε, κηαο θαη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ δελ επαλήιζε ζηελ 

αξρηθή ηεο κέηξεζε. Απελαληίαο, εθνδίαζε ηνπο καζεηέο κε δεμηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο. 

 

 

ρέζε απνηειεζκάησλ κε άιιεο ζεσξίεο 

 

 

Ο εληνπηζκφο ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ πνπ λα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο δελ θαηέζηε δπλαηφο. Λφγσ ηνπ φηη δελ εληνπίζηεθαλ εξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο ζηε καζεκαηηθή παηδεία πνπ λα εμεηάδνπλ πνιχπιεπξα ηελ έλλνηα ηεο 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, ζα γίλεη αλαθνξά θαη ζχλδεζε κε ζεσξίεο πνπ 

ζπζρεηίδνληαη κε ηα επί κέξνπο απνηειέζκαηα. Μέζα απφ ηε ζχλδεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

κε άιιεο ζεσξίεο ζα δηαθαλεί ε ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ζεσξεηηθά 

κνληέια πνπ αμηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ θαη γίλεηαη αλαθνξά 

ζηελ επέθηαζε ή ηξνπνπνίεζή ηνπο απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 Γηα ηνλ νξηζκφ ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο αμηνπνηήζεθε ην κνληέιν 4Ρ. 

Μέρξη ζήκεξα είλαη γλσζηέο νη πξνζπάζεηεο εξεπλεηψλ ζην πεδίν ηεο γεληθήο 
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δεκηνπξγηθφηεηαο (π.ρ. Plucker, Beghetto, & Dow, 2004) λα πηνζεηήζνπλ ην πην πάλσ 

κνληέιν γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηελ έλλνηα. Παξφια απηά, νη Kaufman, Plucker θαη Baer 

(2008) αλέθεξαλ φηη ε πιεηνςεθία απηψλ ησλ εξεπλψλ κειέηεζε ηηο ζπληζηψζεο ηνπ 

κνληέινπ 4Ρ απνζπαζκαηηθά, ρσξίο λα γίλεη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα κειέηε ησλ 

κεηαμχ ηνπο επηδξάζεσλ. Αληίζηνηρα, ζην πεδίν ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο αλ θαη ην 

κνληέιν 4Ρ πεξηιακβάλεηαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην δηαθφξσλ εξγαζηψλ (π.ρ. Klavir & 

Gorodetsky, 2009), εληνχηνηο νη εξεπλεηέο δελ θαηάθεξαλ λα ην εθαξκφζνπλ πξαθηηθά. Ζ 

αμηνπνίεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ 4Ρ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο απεηέιεζε θαη ηελ θχξηα θαηλνηνκία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αθνχ απφ 

ηε κηα ιήθζεθε ππφςε ε πνιπδηάζηαηε κνξθή ηεο έλλνηαο θαη απφ ηελ άιιε 

δηεξεπλήζεθαλ νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ ηνπ κνληέινπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ελζσκάησζε ζεσξεηηθψλ κνληέισλ θαηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο, ηνπ αηφκνπ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, επεθηείλεη ηελ 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, νδεγψληαο ζηελ αλάπηπμε 

ελφο νινθιεξσκέλνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έλλνηα. 

 ε ζρέζε κε ην δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα, ν νξηζκφο ζηε βάζε ηεο επρέξεηαο, ηεο 

επειημίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο επηβεβαηψλεη ηνλ πην πξφζθαην νξηζκφ ηνπ Torrance, ζηνλ 

νπνίν ε επεμεξγαζία δελ ιακβάλεηαη πιένλ ππφςε (Cramond, Matthews-Morgan, 

Bandalos, & Zuo, 2005). Ο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο αμηνπνηήζεθε απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο 

ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο (π.ρ. Leikin, 2007 · Silver, 1997) θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. Δληνχηνηο, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο επεθηείλνπλ ηνλ πην πάλσ νξηζκφ, πξνζζέηνληαο ηελ χπαξμε ζπζρεηίζεσλ 

κεηαμχ ησλ ηξηψλ δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ. ε εληνπηζκφ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ 

ηθαλνηήησλ επρέξεηαο, επειημίαο θαη πξσηνηππίαο είραλ θαηαιήμεη νη Hébert et al. (2002), 

o Simonton (1990) θαη νη Rietzschel, Nijstad θαη Stroebe (2007) ζηε γεληθή 

δεκηνπξγηθφηεηα. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο νη Rietzschel, Nijstad θαη Stroebe (2007) λα 

δψζνπλ εμήγεζε ζηελ πην πάλσ ζρέζε αλαθέξζεθαλ ζηνπο θαλφλεο ησλ πηζαλνηήησλ: 

θάζε ηδέα πνπ πξνθχπηεη έρεη ηελ ίδηα πηζαλφηεηα λα είλαη πξσηφηππε. Άξα, θαζψο 

παξάγνληαη πην πνιιέο ηδέεο απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ πξσηφηππσλ ηδεψλ πνπ 

εκθαλίδνληαη.  

 Καηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ δεκηνπξγηθνχ αηφκνπ, ε θαηνρή καζεκαηηθψλ γλψζεσλ 

θαη γεληθψλ δεμηνηήησλ δεκηνπξγηθήο ζθέςεο είραλ ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηε 

καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπκθσλεί κε ηε ζεσξία ηεο Amabile 

(1996), ζχκθσλα κε ηελ νπνία γηα ηελ εκθάληζε δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ζε έλα πεδίν 
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απαηηείηαη ν ζπλδπαζκφο δεμηνηήησλ γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη γλσζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Ζ Amabile (1996) βέβαηα εθηφο απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία πεξηιακβάλεη ηα 

θίλεηξα ζην ζεσξεηηθφ ηεο πιαίζην, παξάγνληαο ν νπνίνο δελ κειεηήζεθε ζηελ παξνχζα 

εξγαζία. Αληηζέησο, ζηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο λνεκνζχλεο, ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ειηθίαο.  

 Ζ ζρέζε ηεο λνεκνζχλεο κε ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα φπσο παξαηεξήζεθε 

ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαίλεηαη λα επαιεζεχεη ηε Threshold theory of 

intelligence (Torrance, 1962). Με άιια ιφγηα, εληνπίδεηαη έλα αλψηεξν φξην θάησ απφ ην 

νπνίν ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο λνεκνζχλεο. Αληίζηνηρα, ν 

Runco (2007) είρε αλαθεξζεί ζηελ χπαξμε ελφο αλψηεξνπ επηπέδνπ λνεκνζχλεο πάλσ απφ 

ην νπνίν δελ ππάξρεη αηηηψδεο ζρέζε κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα.  

 Ζ δνκή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δεκηνπξγηθήο πξνζσπηθφηεηαο ζηεξίρζεθε ζηελ 

Investment Theory (Sternberg & Lubart, 1996). Χο εθ ηνχηνπ, ζπκπεξηιήθζεθαλ νη 

παξάκεηξνη «Γηαλνεηηθέο Ηθαλφηεηεο», «Γλψζεηο/ πιινγηζκφο», «Πεξηβάιινλ», 

«Πξνζσπηθά Υαξαθηεξηζηηθά», «Κίλεηξα» θαη «Γλσζηηθφ ηπι». Σα απνηειέζκαηα ηεο 

εξγαζίαο επηβεβαίσζαλ ηε δνκή ηνπ πξναλαθεξζέληνο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ. Πέξα απφ 

ηελ επηβεβαίσζε ηνπ πην πάλσ κνληέινπ εληνπίζηεθε φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά δεκηνπξγηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ. 

ε αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ζην πεδίν ηεο γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο είραλ θαηαιήμεη νη 

Zhang θαη Sternberg (2011) φπσο θαη νη Kaufman θαη Baer (2004).  

 ε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο 

επηβεβαηψλνπλ ην κνληέιν ηεο Sheffield (2009), κηαο θαη νη πέληε ππν-δηαδηθαζίεο 

κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηη ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο «δεκηνπξγηθήο ζηηγκήο». 

Σαπηφρξνλα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ην πην πάλσ κνληέιν εκπινπηίζηεθε σο 

πξνο ηξεηο άμνλεο: σο πξνο ηηο δηαθνξέο πνπ εκθάληζαλ ζηε δηαδηθαζία καζεηέο κε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, σο πξνο ηελ ηεξαξρία ησλ ππν-

δηαδηθαζηψλ θαη σο πξνο ηελ επίδξαζε ησλ ππν-δηαδηθαζηψλ ζηε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έξρνληαη ζε αληίθαζε κε γξακκηθά κνληέια πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, φπσο ην κνληέιν ηεο Craft (2000), ηνπ Cropley 

(1997) θαη ηνπ Wallas (1926). Ζ εκθάληζε ησλ ππν-δηαδηθαζηψλ θαίλεηαη λα κελ είλαη 

γξακκηθή, αιιά λα θαζνξίδεηαη απφ ην ίδην ην άηνκν. 

 Ζ ελίζρπζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα ήηαλ εκθαλήο κέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία. Έηζη, ε δπλακηθή φςε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, σο έλα ελ δπλάκεη ραξαθηεξηζηηθφ θάζε αηφκνπ, αληηθαζηζηά ηε 
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ζηαηηθή φςε ηεο έλλνηαο, σο έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ελφο επίιεθηνπ ζπλφινπ 

αηφκσλ (Silver, 1997). Σν απνηέιεζκα απηφ αθήλεη πεξηζψξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ «εθπαίδεπζε γηα φινπο», εληζρχνληαο ηα εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

(Shriki, 2010 · Yerushalmy, 2009). 

  

 

Δθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηνπ κνληέινπ 

 

 

Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ 4Ρ ζηνλ νξηζκφ ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο παξέρεη ηε βάζε γηα εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο. Απηφ νθείιεηαη ζε ηξία 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ: πξψην αλαγλσξίδεη ηε ζχλζεηε θχζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, δεχηεξν ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ζεσξείηαη σο ραξαθηεξηζηηθφ 

φισλ ησλ καζεηψλ θαη φρη κηαο νκάδαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηξίην αλαγλσξίδεη ηε δπλακηθή 

θαη αλαπηπμηαθή θχζε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο. ε απηφ ην πιαίζην ην ζεσξεηηθφ 

κνληέιν θαηαδεηθλχεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαζηάζεηο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο. 

 Καηά πξψην ιφγν, ε ρξήζε ηνπ κνληέινπ 4Ρ έδσζε ηε δπλαηφηεηα γηα πνιχπιεπξε 

δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Αλ ιεθζεί ππφςε φηη θαζέλαο 

απφ ηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πξνζζέηεη δηαθνξεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ έλλνηα, είλαη ζαθέο φηη 

ε αγλφεζε ελφο απφ ηνπο ηέζζεξηο άμνλεο κεηψλεη ηε ζαθήλεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνζθέξεη θάπνηνο άιινο. Γηα παξάδεηγκα, νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηνλ νξηζκφ ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο κφλν 

ζηνλ άμνλα ηνπ εκθαλνχο απνηειέζκαηνο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Απελαληίαο, αλ ιεθζνχλ 

ηαπηφρξνλα ππφςε νη άιινη ηξεηο άμνλεο ηνπ κνληέινπ, ν νξηζκφο γηα ηε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα γίλεηαη πην ιεηηνπξγηθφο. Ο εθπαηδεπηηθφο πιένλ ζα γλσξίδεη πνηα 

γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα ελδπλακψζνπλ ηε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ 

καζεηψλ θαη κπνξεί λα επελδχζεη ζε απηά. Σαπηφρξνλα, ε επίγλσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

αθνινπζνχλ νη καζεηέο θαηά ηελ εχξεζε ιχζεσλ πξνζζέηεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

επηπξφζζεηα εθφδηα γηα ηηο ππν-δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη λα δψζεη έκθαζε. 

πκπεξαζκαηηθά, ε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα δελ είλαη κνλνδηάζηαηε έλλνηα θαη δελ 

πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν. Χο εθ ηνχηνπ, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη 

λα αληηιεθζνχλ ηελ πνιχπινθε θχζε ηεο έλλνηαο, γηα λα κπνξέζνπλ λα ηελ εληζρχζνπλ 
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ζηνπο καζεηέο ηνπο, απνθεχγνληαο ηε ρξήζε κνλνδηάζηαησλ νξηζκψλ ή ηε ζπζρέηηζε κε 

κφλν κηα γλσζηηθή ή θνηλσληθή παξάκεηξν. 

Ζ καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, φπσο θαη θάζε ηθαλφηεηα, εκθαλίδεηαη ζε φινπο 

ηνπο καζεηέο, άιινπο ζε κηθξφηεξν θαη άιινπο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Σν ζπκπέξαζκα 

απηφ κεηαηνπίδεη ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα απφ έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα κηαο 

νκάδα καζεηψλ κε ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ζε κηα ηθαλφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη φιν ην 

καζεηηθφ πιεζπζκφ. Με απηή ηελ πξννπηηθή, ε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα έρεη ζέζε ζηελ 

«εθπαίδεπζε γηα φινπο», θαζηζηψληαο ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ ελίζρπζή ηεο αλάκεζα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο γηα θάζε καζεηή (Hershkovitz, Peled & Littler, 2009 · 

Silver, 1997).  

Ζ καζεκαηηθή δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή απφ 

ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζθέθηνληαη θαη λα πξνηείλνπλ αξηζκφ καζεκαηηθψλ ιχζεσλ, 

ελαιιάζζνληαο καζεκαηηθέο ηδέεο θαη ζπλδένληάο ηηο κε πξσηφηππν ηξφπν. Ζ ζπζρέηηζε 

ησλ ηξηψλ ηθαλνηήησλ ππνδεηθλχεη φηη ε πνζφηεηα ησλ ηδεψλ νδεγεί ζε πνηφηεηα ηδεψλ. 

Με άιια ιφγηα, ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ζθέθηνληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζε κηα 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ή/ θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ελφο 

εξεζίζκαηνο κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ θαηλνηνκία. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο θαηαδεηθλχνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ αλνηθηψλ καζεκαηηθψλ έξγσλ λα 

δψζνπλ ελδείμεηο γηα ην βαζκφ ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. Χο εθ 

ηνχηνπ, θαζίζηαηαη αλάγθε ε ζπκπεξίιεςε ηέηνηνπ είδνπο έξγσλ ηφζν ζηε δηδαζθαιία 

φζν θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεκαηηθψλ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, ην εξγαιείν 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα αλάπηπμε αληίζηνηρσλ δνθηκίσλ. Σα δνθίκηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά πιεηνςεθία ζηηο ηάμεηο ησλ καζεκαηηθψλ πεξηνξίδνληαη ζε 

θιεηζηνχ ηχπνπ έξγα πνπ απνδεηνχλ απνκλεκφλεπζε θαη απιή εθαξκνγή καζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ θαη δηαδηθαζηψλ κε ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα. Σέηνηνπ είδνπο δνθίκηα δελ είλαη 

θαηάιιεια γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο αιιά επηθεληξψλνληαη ζηελ θαηνρή 

καζεκαηηθψλ γλψζεσλ. Αληηζέησο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ηφζν γηα δηαγλσζηηθνχο φζν θαη γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ρξεηάδεηαη 

ε ζπκπεξίιεςε έξγσλ πνπ επλννχλ ηελ εκθάληζε απνθιίλνπζαο ζθέςεο θαη ζπλδπαζκνχ 

καζεκαηηθψλ ηδεψλ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έδεημαλ φηη ε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα επηδέρεηαη δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. Καηά πιεηνςεθία, ηα πθηζηάκελα 
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αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη νξγαλσκέλα γχξσ απφ έλα ζχλνιν ηερληθψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ δηδάζθνληαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία (Haylock, 1987 · Yushau, Mji 

& Wessels, 2003) θαη απνδεηνχλ ηελ εχξεζε κηαο κνλαδηθήο, νξζήο απάληεζεο, πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή γλσζηψλ δηαδηθαζηψλ (Goldin, 2009 · Yushau, Mji 

& Wessels, 2003). Σέηνηνπ είδνπο αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα επλννχλ ηελ αλάπηπμε 

ζπγθιίλνπζαο ζθέςεο, θαηαπλίγνληαο ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ (Mann, 2005 · 

Yerushalmy, 2009). Γεδνκέλεο ηεο απνπζίαο θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ παξνρψλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, ππάξρεη αλάγθε γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

ηζρπφλησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν παξεκβαηηθφ 

πξφγξακκα πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηνπο 

βαζηθνχο ππιψλεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαζνδεγήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Ζ ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Selby, Shaw & Houtz, 2005 · Shriki, 2010), ηε 

κάζεζε κέζσ δηεξεχλεζεο (Henningsen & Stein, 1997 · Mann, 2006), ηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ (Kattou, Christou, & Pitta-Pantazi, 2012 · Yerushalmy, 2009) θαη ηελ εχξεζε 

δηαθνξεηηθψλ ιχζεσλ θαη κεζφδσλ επίιπζεο (Haylock, 1997 · Leikin, 2007) θαίλεηαη λα 

είλαη θαηάιιεια γηα ηε βειηίσζε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ζηα 

καζεκαηηθά. 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ πνπ εληζρχνπλ ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα 

παξέρνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεξφ ππφβαζξν γηα ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη λα 

επελδχζνπλ αιιά θαη γηα ην ηη λα πεξηκέλνπλ απφ καζεηέο κε δηαθνξεηηθφ γλσζηηθφ 

πξνθίι. Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο έρνπλ ηνλίζεη ηε ζεκαζία ησλ καζεκαηηθψλ 

γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ζηελ εκθάληζε καζεκαηηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, πξνηείλεηαη φπσο ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ 

απνδεηνχλ ηελ ελίζρπζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ λα επελδχζνπλ 

ζηελ ελίζρπζε ηνπ γλσζηνινγηθνχ ηνπο ππνβάζξνπ ζηα καζεκαηηθά, θαζψο επίζεο θαη 

ζηελ θαιιηέξγεηα γεληθά δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Γειαδή, 

νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αιιά λα ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε 

ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα ζπλδένπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, λα αλαθαινχλ δηαθνξεηηθέο 

ηδέεο θαη εκπεηξίεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε θαληαζία ηνπο κε παξαγσγηθφ ηξφπν. Απφ 

ηελ άιιε, ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε λνεκνζχλε θαη ην πξνθίι πξνζσπηθφηεηαο ελφο 

καζεηή, δελ απνηεινχλ αζθαιείο ελδείμεηο γηα ην βαζκφ καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο 

ησλ καζεηψλ. Άξα, είλαη ζεκαληηθφ νη εθπαηδεπηηθνί λα κελ ζεσξνχλ φηη έλαο καζεηήο κε 
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πςειφ δείθηε λνεκνζχλεο ή κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο είλαη θαη‘ 

αλάγθε δεκηνπξγηθφο θαη αληίζηξνθα.  

Ζ δνκή ηνπ κνληέινπ γηα ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία έδεημε ηηο ππν-δηαδηθαζίεο 

πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ επρέξεηαο, 

επειημίαο θαη πξσηνηππίαο. Γηα απηφ ην ιφγν, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα δψζνπλ 

έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ λα δηεξεπλνχλ κηα πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε, λα ζπζρεηίδνπλ ηδέεο, λα αμηνινγνχλ θαη λα αλαζηνράδνληαη ηελ εξγαζία 

ηνπο, λα εξκελεχνπλ θαη λα επηθνηλσλνχλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα θαηαζθεπάδνπλ ιχζεηο. Ζ 

ελίζρπζε ησλ ππν-δηαδηθαζηψλ πνπ ππνζάιπνπλ ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ζα βνεζήζεη 

ηνπο καζεηέο ζηελ επέιηθηε ρξήζε θαη ελαιιαγή ηνπο.  

πσο θάλεθε απφ ηα πην πάλσ, ππάξρεη κεγάιν κεξίδην επζχλεο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο (Beghetto & 

Kaufman, 2009). Άξα πέξα απφ αιιαγέο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ καζεκαηηθψλ, 

αληίζηνηρεο αιιαγέο ρξήδεη ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πξψηα 

πξψηα, ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρξεηάδεηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ καζήκαηα γηα 

ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε δηδαθηηθή ηεο. χκθσλα κε ηε Leikin (2009), είλαη ζεκαληηθφ 

λα πεηζηεί ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ψζηε λα 

ζηνρεχζεη ζηελ ελίζρπζή ηεο. Δηδηθφηεξα, ζην κάζεκα ηεο δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ 

ζα κπνξνχζε λα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ 

καζεκαηηθψλ ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Σαπηφρξνλα, ε παξνπζίαζε ελδεηθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ή δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ εληζρχνπλ ηε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα ζα θαηαζηήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πην ηθαλνχο ζηελ νξγάλσζε 

θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

 

Δηζεγήζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο 

 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία είρε σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο ζπλεθηηθνχ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ 

γηα ηελ έλλνηα ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε δηαθνξεηηθέο 

πηπρέο ηεο έλλνηαο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο. Οη κέρξη ζήκεξα εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε καζεκαηηθή παηδεία πεξηνξίζηεθαλ ζηε κειέηε 

απνζπαζκαηηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα. 

Δληνχηνηο, ε πνιπδηάζηαηε θχζε ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο απαηηεί ηε 
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δηεξεχλεζε ζπλδπαζκνχ παξαγφλησλ, πνπ ζα πξνζδψζεη κηα πην πεξηεθηηθή εηθφλα γηα 

ηελ έλλνηα. Πέξα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ζεκαληηθφο ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

δηεθπεξαίσζε ηέηνησλ εξεπλψλ πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εγθπξνπνίεζε, επηβεβαίσζε, 

ηξνπνπνίεζε ή επέθηαζε ησλ παξφλησλ απνηειεζκάησλ.  

ηελ παξνχζα εξγαζία ε έλλνηα ηεο καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο κειεηήζεθε 

ζε καζεηέο πνπ θνηηνχζαλ ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Παξφια 

απηά, ε επαλάιεςε παξφκνησλ εξεπλψλ κε επέθηαζε ηνπ πιεζπζκνχ ειηθηαθά ελδέρεηαη 

λα δψζεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Θα ήηαλ, δειαδή, ρξήζηκν λα κειεηεζεί ε έλλνηα ηεο 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ή αθφκα 

ζε καζεηέο κέζεο θαη αλψηεξεο εθπαίδεπζεο. Μάιηζηα, ε ζχγθξηζε ηεο δνκήο ηεο 

καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ζα απαληνχζε ζε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειηθία θαη ηε δνκή ησλ γλσζηηθψλ θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Παξάιιεια, ε δηεμαγσγή 

καθξνρξφλησλ εξεπλψλ ζα έδηλε πην έγθπξα θαη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα, αθνχ δελ ζα 

απνκφλσλαλ ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή αιιά 

ζα ηε δηεξεπλνχζαλ ζε κεγαιχηεξν εχξνο. 

Ζ δηεμαγσγή εξεπλψλ κε ηε ζπκπεξίιεςε άιισλ γλσζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, 

φπσο ε κλήκε, ην γλσζηηθφ ζηπι, ε ηαρχηεηα θαη ε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζε αθξηβέζηεξε πεξηγξαθή ηνπ δεκηνπξγηθνχ αηφκνπ. Μειινληηθέο έξεπλεο ζα 

κπνξνχζαλ λα δηεξεπλήζνπλ κε πνην ηξφπν δηαθνξνπνηείηαη ην δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα 

θαη ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία απφ καζεηέο πνπ πηνζεηνχλ εηθνληθφ/ ιεθηηθφ/ νπηηθφ ή/ θαη 

αλαιπηηθφ/ νιηζηηθφ γλσζηηθφ ζηπι. Δλδηαθέξνλ επίζεο ζα είρε ε δηεξεχλεζε ηεο 

ηαρχηεηαο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ φπσο θαη ηεο κλήκεο ζηηο ηθαλφηεηεο 

επρέξεηαο, επειημίαο θαη πξσηνηππίαο. Γεδνκέλνπ ηνπ νξηζκνχ ηεο επρέξεηαο σο ν 

ζπλδπαζκφο ηαρχηεηαο θαη νξζφηεηαο ησλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ θαη ηεο επειημίαο σο ε 

αμηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ ζα είρε εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ε 

δηεξεχλεζε ηεο ηαρχηεηαο επεμεξγαζίαο θαη ηεο κλήκεο, αληίζηνηρα. 

ζνλ αθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ε παξνχζα εξγαζία δηεξεχλεζε ηελ 

επίδξαζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα ζε κηα κηθξή ζρεηηθά νκάδα 

καζεηψλ. Ζ δηεμαγσγή εξεπλψλ ζε πην κεγάινπο πιεζπζκνχο ζα έδηλε ηε δπλαηφηεηα γηα 

πην ζχλζεηεο πνζνηηθέο αλαιχζεηο. Σαπηφρξνλα, ζα ήηαλ ρξήζηκε ε δηεξεχλεζε ησλ 

αιιαγψλ πνπ επήιζαλ ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα καζεηψλ ιφγσ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηνπο εκπεηξίαο ζε ζρέζε κε ην γλσζηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πξνθίι. Σέινο, ε κειέηε ηεο 

επίδξαζεο δηαθνξεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ ζηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα 
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ζα ήηαλ ελδηαθέξνπζα. Γηα παξάδεηγκα, ε δηεξεχλεζε εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ 

είλαη νξγαλσκέλα κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο ή κε ηελ αμηνπνίεζε ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

ζα απνθαιχςνπλ ζηνηρεία πνπ είλαη ρξήζηκα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα ζχγρξνλα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα.   
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Σα πην θάησ πξνβιήκαηα έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία νξζέο απαληήζεηο. Να ιχζεηο ηα 

πξνβιήκαηα θαη λα πξνζπαζήζεηο λα δψζεηο: 

(α) όζερ πιο πολλέρ ιχζεηο κπνξείο, 

(β) διαθοπεηικέρ ιχζεηο, 

(γ) ιχζεηο πνπ κανέναρ άλλορ ζηελ ηάμε ζνπ δελ ζα κπνξέζεη λα ζθεθηεί. 

 

1. Να ζρεκαηίζεηο νκάδεο αξηζκψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αξηζκνχο πνπ δίλνληαη πην 

θάησ θαη λα ηηο νλνκάζεηο: 

 

2, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 25, 36, 39, 49, 51, 60, 64, 91, 119, 121, 125, 136, 143, 150 

 

ΠΡΟΟΥΖ: Κάζε νκάδα πξέπεη λα έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ δχν αξηζκνχο. 

 

Π.σ. Οη αξηζκνί ______2, 3, 7, 9 ____________ είλαη _____κνλνςήθηνη αξηζκνί________ 

 

Οη αξηζκνί __________________________ είλαη ________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Οη αξηζκνί __________________________ είλαη ________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Οη αξηζκνί __________________________ είλαη ________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Οη αξηζκνί __________________________ είλαη ________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Οη αξηζκνί __________________________ είλαη ________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Οη αξηζκνί __________________________ είλαη ________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Οη αξηζκνί __________________________ είλαη ________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Οη αξηζκνί __________________________ είλαη ________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Ονομαηεπώνςμο: _________________________________  Σάξη: ________________  

 

σολείο: ________________________________________ Ημεπ.:________________
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2. Να γξάςεηο φζεο πην πνιιέο πξνηάζεηο κπνξείο, πνπ λα δειψλνπλ πνην απφ ηα πην 

θάησ ζρήκαηα δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα θαη λα εμεγήζεηο ηελ απάληεζή ζνπ. 

 

                               
        

                  Α                                  Β                                    Γ 

 

  

Σν ζρήκα _________ δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα, γηαηί _____________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Σν ζρήκα _________ δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα, γηαηί _____________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Σν ζρήκα _________ δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα, γηαηί _____________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Σν ζρήκα _________ δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα, γηαηί _____________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Σν ζρήκα _________ δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα, γηαηί _____________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Σν ζρήκα _________ δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα, γηαηί _____________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Σν ζρήκα _________ δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα, γηαηί _____________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Σν ζρήκα _________ δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα, γηαηί _____________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Σν ζρήκα _________ δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα, γηαηί _____________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

4 

4 

2 2 
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3. Να ρξσκαηίζεηο ην 
1

2
 ηνπ νξζνγσλίνπ, κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο θαη 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 
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4. Να δηαβάζεηο ηελ πην θάησ ηζηνξία. Να γξάςεηο επυηήζειρ πνπ κπνξνχλ λα 

απαληεζνχλ κε ηα δεδνκέλα ηεο ηζηνξίαο. 

 

Ζ εηαηξεία «Καηνηθίεο γηα φινπο» πσιεί δηακεξίζκαηα θαη ζπίηηα. Ο πην θάησ πίλαθαο 

δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο θαηά ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην-Ηνχλην.  

 

 

 

 

 

 

 

Ο ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξείαο αλέθεξε φηη γηα θάζε θαηνηθία πνπ πσιείηαη, ε εηαηξεία 

θεξδίδεη ην 30% ηεο ηηκήο πψιεζεο ελψ ηαπηφρξνλα πιεξψλεη θφξν 15% ζην θξάηνο.    

 

Π.σ. Πφζε ήηαλ ε είζπξαμε ηεο εηαηξείαο ηνλ Ηαλνπάξην; 

 

1._______________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

2._______________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

3._______________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

4._______________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

5._______________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

6._______________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

7._______________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Μήναρ Γιαμεπίζμαηα 

(€150 000) 

πίηια 

(€300 000) 

Δίζππαξη 

εηαιπείαρ 

Ηαλνπάξηνο 2 3  

Φεβξνπάξηνο 1 4  

Μάξηηνο 6 0  

Απξίιηνο 5 3  

Μάηνο   €900 000 

Ηνχληνο   €600 000 
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1. Κάνε ηιρ πιο κάηυ ππάξειρ. 

 

Α)          4 3 7        Β)    3 0 0     Γ)       2 4              Γ) 

          +  2 8 5                         - 1 3 8                         x  2 3 

 

 

Δ)      
2

5
+ 

1

5
 =       Σ)    1 - 

2

7
 =           

2. ςμπλήπυζε ηιρ πιο κάηυ απιθμηηικέρ ζειπέρ (μοηίβα). 

 

 
3. Ο Οπέζηηρ πήπε πληποθοπίερ για ηην παπαγυγή ζοκολάηυν από ηο επγοζηάζιο 

«Η ΓΛΤΚΑ». Έμαθε όηι κάθε ώπα παπάγεηαι ο ίδιορ απιθμόρ κοςηιών 

ζοκολάηαρ. Πάπε πληποθοπίερ από ηη γπαθική παπάζηαζη και απάνηηζε ζηιρ 

επυηήζειρ. 

 

 
Α) Πφζα θνπηηά ζνθνιάηεο παξάγεη ην εξγνζηάζην ζε 4 ψξεο;        …………………… 

Β) Πφζεο ψξεο πξέπεη λα εξγαζηεί ην εξγνζηάζην, γηα λα παξάμεη  

     3750 θνπηηά ζνθνιάηεο;        .....………………… 

Γ) Πφζεο ψξεο πξέπεη λα εξγαζηεί ην εξγνζηάζην, γηα λα παξάμεη  

     9000 θνπηηά ζνθνιάηεο;                   …………………… 

Ονομαηεπώνςμο: ___________________________________  Σάξη: Γ__________  

 

σολείο: ___________________________________________ Ημεπ.:__________   

5 6 8 4 

Α) 

Β) 
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4. Λύζε ηo πιο κάηυ ππόβλημα. 

 

Μηα ζνθνιάηα δπγίδεη 250 g. Μηα γθνθξέηα δπγίδεη 100 g ιηγφηεξν απφ ηε ζνθνιάηα. Έλα 

θνπηί κπηζθφηα δπγίδεη φζν ε ζνθνιάηα θαη ε γθνθξέηα καδί. 

 

Πφζν δπγίδεη ε γθνθξέηα; …………………………………………………….. 

 

 

Πφζν δπγίδνπλ ηα κπηζθφηα; …………………………………………………… 

 

 

 

5. Παπαηήπηζε ηο πιο κάηυ ζσήμα και ζςμπλήπυζε ηιρ πιο κάηυ πποηάζειρ. Σο 

κάθε ηεηπαγυνάκι έσει εμβαδόν ίζο με ένα ηεηπαγυνικό εκαηοζηόμεηπο. 

 

 

 

Πεξίκεηξνο ζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο: ……………………cm 

 

 

 

Δκβαδφλ ζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο:     …………………… cm
2 
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1. Kάνε ηιρ ππάξειρ. 

 

Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ςνέσιζε ηα μοηίβα. 

 

      
 

3. Μελέηηζε ηη γπαθική παπάζηαζη και απάνηηζε ζηα πιο κάηυ επυηήμαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α) Πφζα ζα πιεξψζσ γηα 4 kg κήια;   ……………………………… 

Β) Με €7.20, πφζα θηιά κήια κπνξψ λα αγνξάζσ; …………………………….... 

Γ) Πφζα ζα πιεξψζσ γηα 24 kg κήια;  ……………………………… 

Ονομαηεπώνςμο: __________________________  Σάξη: Δ______________  

 

σολείο: __________________________________  Ημεπ.:________________ 

  

Α) Β) Γ) Γ) 

Δ) Σ) 

Α) 

 Β) 
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4. Λύζε ηo πιο κάηυ ππόβλημα σπηζιμοποιώνηαρ ηο καηάλληλο ζςνδςαζμό 

ζσεδιαγπαμμάηυν ή με όποιο άλλο ηπόπο θέλειρ. 

 

 

 

 

 

Σν ρσξηφ ηνπ Γηψξγνπ έρεη 1250 θαηνίθνπο. Σν ρσξηφ ηεο νθίαο έρεη 170 θαηνίθνπο 

ιηγφηεξνπο απφ ην ρσξηφ ηνπ Γηψξγνπ. Σν ρσξηφ ηνπ Νίθνπ έρεη ηφζνπο θαηνίθνπο φζνπο 

ην ρσξηφ ηνπ Γηψξγνπ θαη ηεο νθίαο καδί. Πφζνπο θαηνίθνπο έρεη ην ρσξηφ ηνπ Νίθνπ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Βπερ ηην πεπίμεηπο και ηο εμβαδόν ηος πιο κάηυ ζσήμαηορ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεξίκεηξνο: …………………………………………………………………………...… 

 

Δκβαδφλ: ………………………………………………………………………………… 
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1. Βπερ ηην απάνηηζη. 

  

Α, Β) (4200 – 2560) + 560 =   Γ) 1605 x 38 = 

         

 

 

 

Γ) 9463 : 32 =                                               Δ, Σ) 1 – (
3

8
 + 

1

3
) = 

             

           

2. ςμπλήπυζε ηοςρ απιθμούρ πος λείποςν. 

 

Α) 30, 60, 120, _______ , _______ , _______  

 

Β) 2, 6, 12, 20, _______ , _______ , _______  

 

 

3. Μελέηηζε ηη γπαθική παπάζηαζη και απάνηηζε ζηιρ επυηήζειρ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α) Πνηνο είλαη ν κήλαο κε ηηο πεξηζζφηεξεο εηζπξάμεηο;__________________________ 

Β) Πνηνο είλαη ν κήλαο κε ηηο ιηγφηεξεο εηζπξάμεηο;_____________________________ 

Γ) Πφζε είλαη ε δηαθνξά ησλ εηζπξάμεσλ κεηαμχ ηνπ κήλα κε ηηο πεξηζζφηεξεο εηζπξάμεηο 

απφ ην κήλα κε ηηο ιηγφηεξεο εηζπξάμεηο; _____________________________________ 

Ονομαηεπώνςμο: ________________________________  Σάξη: η________  

 

σολείο: ________________________________________  Ημεπ.:__________ 

  

0
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Μήνερ

Οι ειζππάξειρ από ηην πώληζη 
ανατςκηικών ζε ένα πεπίπηεπο καηά ηη 

διάπκεια ηος σπόνος
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4. Λύζε ηο ππόβλημα. 

 

Ζ Μαξία θαη ε Γήκεηξα ζπιιέγνπλ γξακκαηφζεκα.  Ζ ζπιινγή ηεο Μαξίαο έρεη 143 

γξακκαηφζεκα πεξηζζφηεξα απφ ηε ζπιινγή ηεο Γήκεηξαο πνπ έρεη 376 γξακκαηφζεκα.  

Πφζα γξακκαηφζεκα έρνπλ θαη νη δπν καδί; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. σεδίαζε ένα οπθογώνιο με πεπίμεηπο 18 cm.  Βπερ ηο εμβαδόν ηος. 

 

 

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

           

 

 

          

 

 

          

           

           

 

 

          

           

 

Δκβαδφλ: ………………………….. 
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Να δηαβάζεηο ηηο πην θάησ δειψζεηο πξνζεθηηθά θαη λα βάλειρ ζε κύκλο ηνλ αξηζκφ πνπ δείρλεη ην 

βαζκφ ζπκθσλίαο ζνπ. Να ρξεζηκνπνηήζεηο ηνλ αξηζκφ «7» γηα λα δείμεηο φηη ζςμθυνείρ 

απόλςηα θαη ηνλ αξηζκφ «1» γηα λα δείμεηο φηη διαθυνείρ απόλςηα κε ηε δήισζε. Να 
ρξεζηκνπνηήζεηο ηνπο ελδηάκεζνπο αξηζκνχο, γηα λα δείμεηο ηνλ ελδηάκεζν βαζκφ ζηνλ νπνίν 

ζπκθσλείο κε ηηο δειψζεηο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα απαληήζεηο ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

 

 

 Γ
ηα

θ
σ

λψ
 

α
π

φ
ι
π
ηα

 


π
κ

θ
σ

λψ
  

α
π

φ
ι
π
ηα

 

1 
ηαλ ζπγθξίλσ δχν πξνβιήκαηα, θαηαιαβαίλσ ζε ηη κνηάδνπλ θαη 

ζε ηη δηαθέξνπλ. 
1 2 3 4 5 6 7 

2 
Μπνξψ λα εμεγήζσ ζην δάζθαιφ κνπ κε πνην ηξφπν έιπζα έλα 

πξφβιεκα. 
1 2 3 4 5 6 7 

3 
Αλαθαιχπησ λένπο ηξφπνπο, γηα λα επηιχζσ καζεκαηηθέο 

αζθήζεηο. 
1 2 3 4 5 6 7 

4 Λχλσ ηηο καζεκαηηθέο αζθήζεηο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

5 
ηαλ πεξηκέλσ ξέζηα ρξεζηκνπνηψ ηα καζεκαηηθά πνπ μέξσ, γηα 

λα θάλσ ππνινγηζκνχο. 
1 2 3 4 5 6 7 

6 
Απηά πνπ καζαίλσ ζηα καζεκαηηθά ηα εθαξκφδσ ζηελ 

θαζεκεξηλή κνπ δσή (π.ρ. ζηα θαηαζηήκαηα). 
1 2 3 4 5 6 7 

7 Δληνπίδσ εχθνια κνηίβα αξηζκψλ ή ζρεκάησλ. 1 2 3 4 5 6 7 

8 Λχλσ ηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα ζην κπαιφ κνπ. 1 2 3 4 5 6 7 

9 
πδεηψ κε ηνπο γνλείο κνπ γηα ηα καζεκαηηθά πνπ θάλσ ζην 

ζρνιείν. 
1 2 3 4 5 6 7 

10 
Υξεζηκνπνηψ θαη βειηηψλσ ηηο ηδέεο ησλ ζπκκαζεηψλ κνπ 

ζηα καζεκαηηθά. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

11 
ηαλ ζέισ λα θάλσ θάηη, είκαη ζίγνπξνο/ζίγνπξε φηη ζα ην 

θαηαθέξσ. 
1 2 3 4 5 6 7 

12 Mνπ αξέζεη λα είκαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο άιινπο. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

13 Απνιακβάλσ ηελ εξγαζία ζηα καζεκαηηθά. 1 2 3 4 5 6 7 

14 Απνιακβάλσ λα παίδσ καζεκαηηθά παηρλίδηα. 1 2 3 4 5 6 7 

15 
Μπνξψ κε επθνιία λα θαληαζηψ θαη λα γπξίζσ ζην κπαιφ 

κνπ ηξηζδηάζηαηα ζρήκαηα (π.ρ. θχβν, ππξακίδα). 
1 2 3 4 5 6 7 

16 Δίκαη πνιχ θαιφο/ θαιή ζην λα θηηάρλσ ζθίηζα. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

17 
ηαλ θιείζσ ηα κάηηα κνπ, κπνξψ εχθνια λα θαληαζηψ κηα 

εηθφλα, κηα ζθελή ή έλα πξφζσπν πνπ έρσ μαλαδεί. 
1 2 3 4 5 6 7 

18 
Θπκάκαη πνιιέο ιεπηνκέξεηεο πνπ άιινη κπνξεί λα κελ 

έρνπλ πξνζέμεη.  
1 2 3 4 5 6 7 

19 
ηαλ κηιψ, ζθέθηνκαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, γηα λα 

εμεγήζσ απηά πνπ ζθέθηνκαη. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

20 
ηαλ γξάθσ θάλσ ειάρηζηα ή θαζφινπ γξακκαηηθά θαη 

νξζνγξαθηθά ιάζε. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ονομαηεπώνςμο: ______________________________  Σάξη: _______________  

 

σολείο: _____________________________________       Ημεπ.: ____________   
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1. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πεηάλε ζηα ζθνππίδηα ηα άδεηα ηελεθεδάθηα. Σα 

ηελεθεδάθηα έρνπλ πνιιέο αζπλήζηζηεο ρξήζεηο. Να γξάςεηο πην θάησ φζεο πην πνιιέο 

αζπλήζηζηεο ρξήζεηο κπνξείο λα ζθεθηείο γηα έλα ηελεθεδάθη. 
 

  

 

1………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………………… 

6………………………………………………………………………………………… 

7………………………………………………………………………………………… 

8………………………………………………………………………………………… 

9………………………………………………………………………………………… 

10……………………………………………………………………………………… 

11……………………………………………………………………………………… 

12……………………………………………………………………………………… 

13……………………………………………………………………………………… 

14……………………………………………………………………………………… 

15……………………………………………………………………………………… 

16……………………………………………………………………………………… 

17……………………………………………………………………………………… 

18……………………………………………………………………………………… 

19……………………………………………………………………………………… 

20……………………………………………………………………………………… 

21……………………………………………………………………………………… 

22……………………………………………………………………………………… 

23……………………………………………………………………………………… 

24……………………………………………………………………………………… 

Ονομαηεπώνςμο: ______________________________________ Σάξη: ___________  

 

σολείο: _____________________________________________ Ημεπ.:___________ 
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2. Να ζπκπιεξψζεηο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο θχθινπο, ψζηε λα ζρεκαηίζεηο 

πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εηθφλεο. Πξνζπάζεζε λα ζθεθηείο εηθφλεο πνπ θαλέλαο άιινο 

δελ ζα ζθεθηεί. Να γξάςεηο έλα ζπλαξπαζηηθφ ηίηιν θάησ απφ θάζε εηθφλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ………………………     ……………………… ……………………. 

   ………………………        ……………………… ……………………. 

   ………………………         ……………………… ……………………. 

   ………………………        ………………………  ……………………. 
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Απαληήζεηο πνπ εκθαληζηήθαλ ζηα έξγα καζεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο 

 

 

Έξγν 1 –  Οκάδεο αξηζκώλ 

 

Αξηζκφο ςεθίσλ 

 

 Μνλνςήθηνη αξηζκνί 

 Γηςήθηνη αξηζκνί 

 Σξηςήθηνη αξηζκνί 

 Μνλνςήθηνη θαη δηςήθηνη αξηζκνί 

 Γηςήθηνη θαη ηξηςήθηνη αξηζκνί 

 Μνλνςήθηνη θαη ηξηςήθηνη αξηζκνί 

 Μνλνςήθηνη, δηςήθηνη θαη ηξηςήθηνη αξηζκνί 

χγθξηζε ςεθίσλ 

 

 Αξηζκνί κε θνηλφ ςεθίν 

 Αξηζκνί κε δχν θνηλά ςεθία 

 Αξηζκνί κε ίδηα ςεθία 

 Αξηζκνί κε ζπγθεθξηκέλν ςεθίν κνλάδσλ 

 Αξηζκνί κε ζπγθεθξηκέλν ςεθίν δεθάδσλ 

 Αξηζκνί κε ζπγθεθξηκέλν ςεθίν εθαηνληάδσλ 

 Αξηζκνί πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλν 

ςεθίν 

Πξάμεηο κε ηα ςεθία ησλ 

αξηζκψλ 

 

 Άζξνηζκα ςεθίσλ 

 Άζξνηζκα νκάδαο αξηζκψλ 

 Άζξνηζκα ηνπ ςεθίνπ ησλ εθαηνληάδσλ κε ην 

ςεθίν ησλ κνλάδσλ ηζνχηαη κε ην ςεθίν ησλ 

δεθάδσλ θ.ι.π. 

 Πξφζζεζε αξηζκνχ ζηα ςεθία ηνπ αξηζκνχ 

νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα 

Γηαηξέηεο/ πνιιαπιάζηα 

αξηζκψλ 

 

 Πνιιαπιάζηα ηνπ αξηζκνχ Υ 

 Πνιιαπιάζηα ησλ αξηζκψλ Υ θαη Φ 

 Γηαηξεηνί κε ηνλ αξηζκφ Υ 

 Γηαηξεηνί κε ηνπο αξηζκνχο Υ θαη Φ 

 Παξάγνληεο αξηζκψλ 
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Μέγεζνο αξηζκψλ 

 

 Αξηζκνί κηθξφηεξνη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν 

αξηζκφ 

 Αξηζκνί κεγαιχηεξνη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν 

αξηζκφ 

 Αξηζκνί κεηαμχ ησλ αξηζκψλ Υ-Φ 

 Αξηζκνί πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ Υ κνλάδεο 

Καηεγνξίεο αξηζκψλ 

 

 Πξψηνη αξηζκνί 

 χλζεηνη αξηζκνί 

 Σξίγσλνη αξηζκνί 

 Σεηξάγσλνη αξηζκνί 

 Πεξηηηνί αξηζκνί 

 Επγνί αξηζκνί 

 Αθέξαηνη αξηζκνί 

Μνηίβα αξηζκψλ 

 

 Αξηζκνί κε ζηαζεξή δηαθνξά 

 Γηαδνρηθνί αξηζκνί 

 Αξηζκνί πνπ ην πξψην ηνπο ςεθίν αλήθεη ζε 

αξηζκεηηθή ζεηξά 

 Αξηζκνί πνπ ην ηειεπηαίν ηνπο ςεθίν αλήθεη 

ζε αξηζκεηηθή ζεηξά 

Με καζεκαηηθέο ηδηφηεηεο  Δηνηκνινγία ιέμεο 

πλδπαζκφο καζεκαηηθψλ 

ηδεψλ 

 Αξηζκνί κε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ςεθίσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

αξηζκψλ (π.ρ. κνλνςήθηνη πεξηηηνί αξηζκνί) 

 Αξηζκνί κε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ςεθίσλ πνπ 

είλαη πνιιαπιάζηα/ δηαηξέηεο θάπνηνπ αξηζκνχ 

  Αξηζκνί κε ζπγθεθξηκέλν ςεθίν πνπ είλαη 

πνιιαπιάζην/ δηαηξέηεο θάπνηνπ αξηζκνχ 

 Αξηζκνί κε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ςεθίσλ πνπ 

έρνπλ θνηλά ςεθία 
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Έξγν 2 – Γηαθνξνπνίεζε ζρήκαηνο 

 

Ολνκαζία ζρεκάησλ 

 

 Σν ζρήκα Α είλαη ηξίγσλν 

 Σν ζρήκα Α είλαη ζθαιελφ ηξίγσλν 

 Σν ζρήκα Α είλαη νξζνγψλην ηξίγσλν 

 Σν ζρήκα Α δελ είλαη ηεηξάπιεπξν 

 Σν ζρήκα Α δελ είλαη νξζνγψλην 

παξαιιειφγξακκν 

 Σν ζρήκα Β είλαη ηεηξάγσλν 

 Σν ζρήκα Β είλαη ξφκβνο 

 Σν ζρήκα Γ είλαη νξζνγψλην 

παξαιιειφγξακκν  

Ηδηφηεηεο ζρεκάησλ σο πξνο 

ηηο γσλίεο 

 

 Σν ζρήκα Α έρεη ηξεηο γσλίεο 

 Σν ζρήκα Α έρεη κφλν κηα νξζή γσλία 

 ην ζρήκα Α φιεο νη γσλίεο είλαη άληζεο 

 ην ζρήκα Α φιεο νη γσλίεο είλαη νμείεο 

 ην ζρήκα Α ην άζξνηζκα ησλ γσληψλ είλαη 

180° 

Ηδηφηεηεο ζρεκάησλ σο πξνο 

ηηο πιεπξέο 

 

 Σν ζρήκα Α έρεη ηξεηο πιεπξέο 

 Σν ζρήκα Α έρεη ηηο πιεπξέο ηνπ άληζεο 

 Σν ζρήκα Α έρεη ηελ πην κηθξή βάζε 

 Σν ζρήκα Α έρεη κφλν κηα πιεπξά κε κήθνο 4 

κνλάδεο 

 Σν ζρήκα Α έρεη πιεπξά κε κήθνο 3 κνλάδεο 

 Σν ζρήκα Α έρεη πιεπξά κε κήθνο 5 κνλάδεο 

 Σν ζρήκα Β έρεη ηηο πιεπξέο ηνπ ίζεο 

 Σν ζρήκα Β έρεη φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ ίζεο κε 4 

 ην ζρήκα Β ην κήθνο θαη ην πιάηνο είλαη ίζα 

 Σν ζρήκα Γ έρεη δχν πιεπξέο ίζεο 

 ην ζρήκα Γ αλά δχν νη πιεπξέο είλαη ίζεο 

 Σν ζρήκα Γ είλαη ηεηξάπιεπξν ζην νπνίν δελ 

είλαη φιεο νη πιεπξέο ίζεο 
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 Σν ζρήκα Γ έρεη πιεπξά κε κήθνο 2 κνλάδεο 

 ην ζρήκα Γ ην κήθνο θαη ην πιάηνο είλαη 

άληζα 

Μεηξηθέο ζρέζεηο  

(πεξίκεηξνο/ εκβαδφλ) 

 

 Σν εκβαδφλ ηνπ ζρήκαηνο Α είλαη 6 

ηεηξαγσληθέο κνλάδεο 

 Σν ζρήκα Α έρεη ην κηθξφηεξν εκβαδφλ 

 Σν ζρήκα Α έρεη δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

ππνινγηζκνχ ηνπ εκβαδνχ 

 Σν εκβαδφλ ηνπ ζρήκαηνο Β είλαη 16 

ηεηξαγσληθέο κνλάδεο 

 Ζ πεξίκεηξνο ηνπ ζρήκαηνο Β είλαη 16 κνλάδεο 

 ην ζρήκα Β ε πεξίκεηξνο θαη ην εκβαδφλ 

είλαη ίζα 

 Σν ζρήκα Β έρεη ην κεγαιχηεξν εκβαδφλ 

 Σν ζρήκα Β έρεη ηε κεγαιχηεξε πεξίκεηξν 

 Σν ζρήκα Β έρεη δηαθνξεηηθή πεξίκεηξν απφ ηα 

άιια δχν ζρήκαηα 

 Σν εκβαδφλ ηνπ ζρήκαηνο Γ είλαη 8 

ηεηξαγσληθέο κνλάδεο 

Αξηζκεηηθέο ζρέζεηο 

 

 Σν ζρήκα Α έρεη πιεπξέο κε κήθνο πεξηηηφ 

αξηζκφ 

 ην ζρήκα Α ην κήθνο ησλ πιεπξψλ είλαη 

δηαδνρηθνί αξηζκνί 

 ην ζρήκα Γ ην κήθνο είλαη δηπιάζην απφ ην 

πιάηνο 

 ην ζρήκα Γ ην κήθνο ησλ  πιεπξψλ είλαη 

πνιιαπιάζην ηνπ 2  

Με εκθαλείο ηδηφηεηεο  ην ζρήκα Α δελ ππάξρνπλ παξάιιεια 

επζχγξακκα ηκήκαηα 

 Σν ζρήκα Α δελ έρεη άμνλα ζπκκεηξίαο 

 Ζ ζχλζεζε δχν ζρεκάησλ φκνηα κε ην Α 

ζρεκαηίδεη νξζνγψλην 

Μα
ρία

 Γ.
 Κ
άτ
το
υ



281 

 

Έξγν 3 – Σθίαζε νξζνγσλίνπ 

 

Γηακνηξαζκφο κε κηα γξακκή 

 

 Καηαθφξπθνο δηακνηξαζκφο  

 Οξηδφληηνο δηακνηξαζκφο 

 Γηαγψληνο δηακνηξαζκφο 

 Γηαγψληνο δηακνηξαζκφο (φρη απφ θάπνηα 

θνξπθή ηνπ ζρήκαηνο) 

Δπαλαιακβαλφκελν κνίξαζκα 

θαη ζθίαζε ησλ κηζψλ 

κνλάδσλ 

 

 Γηακνηξαζκφο ζε ισξίδεο θάζεηα 

 Γηακνηξαζκφο ζε ισξίδεο νξηδφληηα 

 Γηακνηξαζκφο ζε ισξίδεο δηαγψληα 

 Γηακνηξαζκφο ζε 24 ηεηξαγσλάθηα 

 Γηακνηξαζκφο ζε 4 νξζνγψληα 

 Γηακνηξαζκφο ζε 6 νξζνγψληα 

 Γηακνηξαζκφο ζε 8 νξζνγψληα 

 Γηακνηξαζκφο ζε 12 νξζνγψληα 

 Γηακνηξαζκφο ζε ηξηγσλάθηα 

πκκεηξηθά ζρήκαηα 

 

 Γηακνηξαζκφο ζε κνξθή ζθάιαο 

 Γηακνηξαζκφο ζε κνξθή L 

 Γηακνηξαζκφο ζε κνξθή «θχκαηνο» 

 Γηακνηξαζκφο ζε κνξθή ηξηγσληθήο ζθάιαο 

πλδπαζκφο ηδεψλ/ 

Αλαπξνζαξκνγή 

 Γηακνηξαζκφο ζε ισξίδεο θαη ηεηξάγσλα 

 Γηακνηξαζκφο ζε ισξίδεο θαη ηξίγσλα 

 Γηακνηξαζκφο ζε ηξίγσλα θαη ηεηξάγσλα 

 Γηακνηξαζκφο ζε ισξίδεο, ηεηξάγσλα θαη 

ηξίγσλα 

 Πην ζχλζεηνο δηακνηξαζκφο  

 

Έξγν 4 – Γηαηύπσζε πξνβιεκάησλ 

 

Άζξνηζκα είζπξαμεο  Δίζπξαμε ηεο εηαηξείαο γηα έλα κήλα 

 Δίζπξαμε ηεο εηαηξείαο γηα κεξηθνχο κήλεο 

 πλνιηθή είζπξαμε ηεο εηαηξείαο 
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 Δχξεζε κελψλ κε ζπγθεθξηκέλε είζπξαμε 

 Δίζπξαμε απφ ζπίηηα ή/θαη δηακεξίζκαηα 

 Δίζπξαμε απφ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ζπηηηψλ 

θαη δηακεξηζκάησλ 

χγθξηζε εηζπξάμεσλ  χγθξηζε εηζπξάμεσλ κεηαμχ φισλ ησλ κελψλ 

 χγθξηζε εηζπξάμεσλ κεηαμχ κεξηθψλ κελψλ 

 χγθξηζε εηζπξάμεσλ κεηαμχ ζπηηηψλ θαη 

δηακεξηζκάησλ 

 Τπνινγηζκφο δηαθνξάο είζπξαμεο κεηαμχ δχν 

κελψλ 

 Δχξεζε κελψλ κε είζπξαμε ιηγφηεξε/ 

πεξηζζφηεξε απφ ζπγθεθξηκέλν πνζφ 

Άζξνηζκα θηηζκάησλ 

 

 Άζξνηζκα ζπηηηψλ ή/θαη δηακεξηζκάησλ ζε έλα 

ή κεξηθνχο κήλεο 

 Άζξνηζκα ζπηηηψλ θαη δηακεξηζκάησλ 

χγθξηζε θηηζκάησλ 

 

 χγθξηζε θηηζκάησλ ζε δχν κήλεο 

 χγθξηζε ζπηηηψλ κε δηακεξίζκαηα ζε έλα 

κήλα 

 Δχξεζε κελψλ κε ιηγφηεξν/ πεξηζζφηεξν 

αξηζκψλ ζπηηηψλ/ δηακεξηζκάησλ 

Φφξνο-Κέξδνο εηαηξείαο 

 

 Τπνινγηζκφο θφξνπ ζε κεξηθνχο κήλεο 

 Τπνινγηζκφο ζπλνιηθνχ θφξνπ 

 Τπνινγηζκφο θφξνπ απφ ζπίηηα ή 

δηακεξίζκαηα 

 Τπνινγηζκφο θέξδνπο ζε κεξηθνχο κήλεο 

 Τπνινγηζκφο ζπλνιηθνχ θέξδνπο 

 Τπνινγηζκφο θέξδνπο απφ ζπίηηα ή 

δηακεξίζκαηα 

 χγθξηζε θέξδνπο- θφξνπ 

Μέζνο φξνο 

 

 Τπνινγηζκφο κέζνπ φξνπ εηζπξάμεσλ 

 Τπνινγηζκφο κέζνπ φξνπ εηζπξάμεσλ απφ 

δηακεξίζκαηα ή ζπίηηα 
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 Τπνινγηζκφο κέζνπ φξνπ θηηζκάησλ 

 Τπνινγηζκφο κέζνπ φξνπ δηακεξηζκάησλ ή 

ζπηηηψλ 

Δκθαλείο απαληήζεηο 

 

 Αλαπαξαγσγή δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ 

πίλαθα 

Δπέθηαζε/ πξνζζήθε 

παξακέηξσλ 

 Δπέθηαζε γηα ηηο πσιήζεηο άιισλ κελψλ 

 Τπνζέζεηο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζπηηηψλ/ 

δηακεξηζκάησλ κε δεδνκέλε ηελ είζπξαμε απφ 

ηνλ πίλαθα 

 Τπνινγηζκφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ 

ζα πιεξψλεη θάπνηνο γηα ηελ αγνξά ελφο 

θηίζκαηνο, δεδνκέλεο ηεο κεληαίαο δφζεο 

 Δχξεζε δηαθνξεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπηηηψλ θαη ησλ δηακεξηζκάησλ 

πνπ πσιήζεθαλ ζε θάπνηνπο κήλεο, δεδνκέλεο 

ηεο ζπλνιηθήο είζπξαμεο 

 Δχξεζε δηαθνξεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ θηηζκάησλ πνπ πσιήζεθαλ ζε 

θάπνηνπο κήλεο, δεδνκέλεο ηεο ζπλνιηθήο 

είζπξαμεο 

 Τπφζεζε γηα ην πνζφ ηεο είζπξαμεο ηεο 

εηαηξείαο γηα έλα κήλα θαη εχξεζε ηη κπνξεί λα 

πσιήζεθε 
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Πξσηφθνιιν πλεληεχμεσλ 

 

 

Πην θάησ παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ ζηνπο καζεηέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ρσξίο θαη‘ αλάγθε λα αθνινπζείηαη θάζε θνξά ε ίδηα ζεηξά. Με 

αξίζκεζε θαίλνληαη νη εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ, ελψ κε θνπθθίδεο παξνπζηάδνληαη 

ελδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαλ ππφςε θαηά ηελ παξαηήξεζε ηεο εξγαζίαο ησλ 

καζεηψλ. 

 

Αλαθέξνπκε ζην/ε καζεηή/καζήηξηα φηη ν ιφγνο ηεο ζπλέληεπμεο είλαη γηα λα 

θαηαιάβνπκε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ/ηεο, θαζψο ιχλεη έλα καζεκαηηθφ πξφβιεκα. Γηα 

απηφ, δεηνχκε απφ ην/ηε καζεηή/καζήηξηα λα καο εμεγεί ηη θάλεη θαζψο εξγάδεηαη. 

 

Καηαλόεζε: 

 

1. Έρεηο θαηαιάβεη ην πξφβιεκα; 

2. Μπνξείο λα κνπ εμεγήζεηο κε δηθά ζνπ ιφγηα ηη ζα πξέπεη λα θάλεηο; 

 Γηαβάδεη αξθεηέο θνξέο ην πξφβιεκα; 

 Τπνγξακκίδεη ζεκεία πνπ ζα ην/ηε βνεζήζνπλ; 

 Κάλεη εξσηήζεηο πνπ κπνξεί λα ην/ηε δηεπθνιχλνπλ λα αληηιεθζεί ην 

πξφβιεκα; 

 Καηά ηελ εμήγεζε ηεο άζθεζεο απιψο μαλαδηαβάδεη ην πξφβιεκα ή ππάξρνπλ 

ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη πξάγκαηη θαηαλνεί; 

 Γίλεη παξαδείγκαηα θαηά ηελ εμήγεζε ηνπ πξνβιήκαηνο; 

 

Γηεξεύλεζε: 

 

1. Πψο ζθέθηεζαη λα εξγαζηείο, γηα λα ιχζεηο ην πξφβιεκα; Θα ήζεια θαζψο 

εξγάδεζαη λα κνπ εμεγείο πψο ζθέθηεζαη. 

2. Πφζεο ιχζεηο λνκίδεηο φηη κπνξείο λα βξεηο; Γηαηί ην ιεο απηφ; Έρεηο θάπνηα 

ζηξαηεγηθή πνπ ζα ζε βνεζήζεη λα βξεηο πνιιέο ιχζεηο; 

 Αλαιχεη ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ζε ππνπξνβιήκαηα, ππνεξσηήκαηα, 

ππνπεξηπηψζεηο;  
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 Δληνπίδεη ηδέεο ζρεηηθέο κε ην πξφβιεκα;  

 Δληνπίδεη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αξηζκψλ 2 θαη 8;  

 θέθηεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθά είδε πξάμεσλ ή αξηζκψλ;  

 Υξεζηκνπνηεί ζπζηεκαηηθά ηνλ ίδην ηξφπν;  

 Βξίζθεη άιια δεπγάξηα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ζρέζε; 

 

Σπζρέηηζε:  

 

1. Ση ζθέθηεζαη λα ρξεζηκνπνηήζεηο;  

2. Πψο ήξζε απηή ε ιχζε ζην κπαιφ ζνπ; ρεηίδεηαη κε θάπνηα άιιε ιχζε; 

3. Μεηά απφ κηα ιχζε, πψο θαηαιήγεηο ζε επφκελε;  

4. Ση ζε βνήζεζε λα ζθεθηείο απηή ηελ απάληεζε; 

 πζρεηίδεη ιχζεηο ή καζεκαηηθέο ηδέεο; 

 Αλαθέξεη φηη ε άζθεζε είλαη δχζθνιε ή δηαθνξεηηθή απφ άιιεο θνξέο; 

 θέθηεηαη αλ έρεη ιχζεη παξφκνηα άζθεζε πξνεγνπκέλσο; 

 πδεηά γηα ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο κε άιινπ είδνπο αζθήζεηο;  

 Αλαθέξεηαη ζε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ή εκπεηξίεο; 

 

Καηαζθεπή: 

 

1. Πνηεο είλαη νη ιχζεηο πνπ κπνξείο λα ζθεθηείο; θέςνπ θαη άιια δεπγάξηα πνπ 

πξνθχπηνπλ φηαλ πεξάζνπλ απφ ηελ αξηζκεηηθή κεραλή θαη γίλεη ε ίδηα 

δηαδηθαζία. 

2. Πψο ζθέθηεθεο ηελ πξψηε ζνπ ιχζε; Γηαηί πξφηεηλεο απηή πξψηα; 

3. Πψο εξγάδεζαη γηα λα βξίζθεηο άιιεο ιχζεηο; 

 Ση είδνπο ιχζεηο πξνηείλνληαη; 

o ιεο αθνινπζνχλ ηνλ ίδην ηξφπν ζθέςεο; 

o Δπηθεληξψλνληαη ζε έλα είδνο καζεκαηηθήο ηδέαο ή έλλνηαο ή αθνχ βξήθε 

φιεο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ 2 θαη 8 ελαιιάζζεη ζπλερψο ιχζεηο; 

 Πψο γίλεηαη ε κεηάβαζε ζε άιιν είδνο ζθέςεο; 

o Υξεηάδεηαη παξφηξπλζε ή απφ κφλνο/ε ηνπ/ηεο ζθέθηεηαη άιιε ζρέζε; 

o Γηαηί άιιαμε ηξφπν ζθέςεο; 

o Φαίλεηαη λα αθνινπζεί θάπνηα ζηξαηεγηθή;  
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 Απμάλεηαη ν βαζκφο ζπλζεηφηεηαο ησλ απαληήζεσλ πνπ πξνηείλνληαη; 

o Τπάξρεη ινγηθή ελαιιαγή κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ; 

o Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο πξνεγνχκελεο θαη ηεο επφκελεο απάληεζεο; 

o Τπάξρεη ινγηθή ζεηξά/ εμέιημε ζηηο καζεκαηηθέο ηδέεο πνπ εκθαλίδνληαη ή 

είλαη ηπραία; 

o Φαίλεηαη λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία γηα λα θαηαιήμεη ζηε 

ιχζε; 

o Πξνθχπηεη κεηά απφ αλαινγηζκφ ησλ κεηνλεθηεκάησλ θαη ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θάζε ιχζεο; 

 Πψο πξνέθπςε ε δεκηνπξγηθή ηδέα/ ιχζε;  

o Δκθαλίζηεθε μαθληθά; 

o Ήηαλ ινγηθφ επαθφινπζν ησλ ηδεψλ πνπ πξνεγήζεθαλ; 

o Ο/Ζ καζεηήο/καζήηξηα ζηακάηεζε λα πξνζπαζεί ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ιφγν; 

 Πξνηνχ εκθαληζηεί ε δεκηνπξγηθή απάληεζε πξνεγείηαη ζηάδην πεξηζπιινγήο 

ή ππάξρεη ελεξγεηηθφηεηα; 

o θεθηφηαλ ζπλεηδεηά ή αζρνιήζεθε κε θάηη άιιν, π.ρ. κηιά γηα θάηη 

άζρεην; 

o Οη απαληήζεηο έξρνληαλ ε κηα κεηά ηελ άιιε ή ν καζεηήο ζηακαηνχζε γηα 

λα ζθεθηεί; 

 

Αμηνιόγεζε: 

 

1. Πνηα ζεσξείο σο ηελ πην δεκηνπξγηθή ζνπ απάληεζε; 

2. Γηαηί δηαιέγεηο ηε ζπγθεθξηκέλε απάληεζε; Ση δηαθέξεη ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

ιχζεηο ζνπ; 

 Ο καζεηήο/ ε καζήηξηα αηηηνινγεί πνηα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ/ηεο είλαη ε πην 

δεκηνπξγηθή; 

o Αλαθέξεηαη ζε πνιινχο αξηζκνχο, ζχκβνια; 

o Δίλαη ιχζε πνπ δελ ζα ζθεθηεί άιινο ζπκκαζεηήο ηνπ/ηεο; 

o Γεληθά επηρεηξεκαηνινγεί γηα λα ππνζηεξίμεη ην βαζκφ δεκηνπξγηθφηεηαο 

θαη πξσηνηππίαο ηεο ηδέαο/ιχζεο; 
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Δπηθνηλσλία: 

 

1. Μπνξείο λα κνπ εμεγήζεηο πψο εξγάζηεθεο; Πψο μεθίλεζεο θαη πνχ θαηέιεμεο; 

2. Πψο ζα πεξηέγξαθεο ζην/ζηε δάζθαιν/ δαζθάια ζνπ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ζνπ; 

3. Ση ζα ζπκβνχιεπεο άιινπο καζεηέο λα θάλνπλ γηα λα βξνπλ ηέηνηεο απαληήζεηο 

φπσο ηηο δηθέο ζνπ; 

 Ο/Ζ καζεηήο/ καζήηξηα εμεγά κε ζαθήλεηα ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ; 

 Γηαβάδεη απιψο ηηο ιχζεηο πνπ έγξαςε; 

 Κάλεη αλαθνξά ζε γεληθέο ηδέεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο ιχζεηο ηνπ/ηεο; 
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1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. ………………………………….. 

………………………………….. 

Δημιξσογικόςηςα 
 

………………………………….. ………………………………….. 

………………………………….. 

Να γοάφειπ λένειπ πξσ ρξσ έουξμςαι ρςξ 
μσαλό, όςαμ ακξύπ ςη λένη 
«Δημιξσογικόςηςα»; 

2. Να ρημειώρειπ με  ρςιπ εικόμεπ πξσ παοξσριάζξσμ δημιξσογική ρσμπεοιτξοά και μα 

ενηγήρειπ ςξσπ λόγξσπ. 

Ομξμαςεπώμσμξ: .......................................................... ........ 

Σάνη: .........................  Ημεοξμημία: ...............................  
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(α) Άλλεπ δημιξσογικέπ ιδέεπ/ αμςικείμεμα πξσ είδα ή γμχοίζχ είμαι: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(β) Οι δημιξσογικέπ ιδέεπ έυξσμ ςα πιξ κάςχ υαοακςηοιρςικά:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(γ) Οι λόγξι πξσ κάπξιξπ μπξοεί μα καςαλήνει ρε δημιξσογικέπ ιδέεπ είμαι: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    

 
 

4. Να ρκετςείπ και μα γοάφειπ με πξιξσπ ςοόπξσπ μπξοεί έμα άςξμξ μα καςαλήνει ρε 

δημιξσογικέπ ιδέεπ. 

1………….…………………………………………………………………………………….………. 

2………….…………………………………………………………………………………….………. 

3………….…………………………………………………………………………………….………. 

4………….…………………………………………………………………………………….………. 

5………….…………………………………………………………………………………….………. 

6………….…………………………………………………………………………………….………. 

7………….…………………………………………………………………………………….………. 

8………….…………………………………………………………………………………….………. 

3. Να ρσμπληοώρειπ ςιπ πιξ κάςχ ποξςάρειπ. Μπξοείπ μα φάνειπ ρςξ διαδίκςσξ, για μα βοειπ 

ιδέεπ. 
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ΗΔΛΑ ΠΡΟΒΚΖΛΑΣΘΙΖ ΙΑΣΑΣΑΖ: 

Η ξμάδα μαπ θα εογαρςεί για: 

 

______________________________________________________________________________ 

 
ΘΔΔΔ ΓΘΑ ΔΠΘΚΤΖ/ ΒΔΚΣΘΩΖ ΣΖ ΠΡΟΒΚΖΛΑΣΘΙΖ ΙΑΣΑΣΑΖ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΠΘΚΟΓΖ ΘΔΔΑ: 

Η ξμάδα μαπ θα ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
Η πιξ πάμχ ιδέα επιλύει ςημ ποξβλημαςική καςάρςαρη γιαςί __________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 

ΦΔΔΘΑΕΟΜΣΑ ΣΖΜ ΘΔΔΑ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Απ καςαρκεσάρξσμε κάςι υοήριμξ για ςξσπ ρσμμαθηςέπ και ςξσπ  

δαρκάλξσπ μαπ. 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. ………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. ………………………………….. 

………………………………….. 

 

Ιδέεπ  
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6. Να γοάφειπ ςα πλεξμεκςήμαςα και ςα μειξμεκςήμαςα πξσ έυει η ιδέα ρξσ, ρςημ 

επίλσρη ςηπ ποξβλημαςικήπ καςάρςαρηπ.    

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

...................................................................... 
 

...................................................................... 
 

...................................................................... 
 

...................................................................... 
 

...................................................................... 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

...................................................................... 
 

...................................................................... 
 

...................................................................... 
 

...................................................................... 
 

...................................................................... 
 

7. Να ρκετςείπ και μα γοάφειπ έμα όμξμα για ςξ ποξψόμ πξσ θα καςαρκεσάρει η ξμάδα 

ρξσ. Έπειςα, μα τςιάνειπ ρςξ Power Point μια διατήμιρη για ςξ ποξψόμ ρξσ. 

Σξ ποξψόμ ξμξμάζεςαι ________________________________________, λόγχ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

(α) Αμ ςξ κοσμμέμξ ρυήμα είμαι ςεςοάγχμξ ή οόμβξπ, πξια εοώςηρη θα έκαμεπ για μα 

μαμςέφειπ ρχρςά ςξ ρυήμα; Να ενηγήρειπ ςημ απάμςηρή ρξσ. Να ρκετςείπ και άλλεπ 

ςέςξιεπ εοχςήρειπ. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

1. Να παοαςηοήρειπ ςα πιξ κάςχ ρυήμαςα. Να γοάφειπ εοχςήρειπ πξσ θα ρε βξηθήρξσμ 

μα μαμςέφειπ πξιξ ρυήμα επέλενε ξ διπλαμόπ ρξσ. Να θσμάραι όςι ξι εοχςήρειπ πξσ θα 

γοάφειπ, θα ποέπει μα απαμςώμςαι με «Ναι» ή «Όυι».  

2. Να απαμςήρειπ ρςα πιξ κάςχ εοχςήμαςα. 

 

 

Ομξμαςεπώμσμξ: .......................................................... ........ 

Σάνη: .........................   Ημεοξμημία: ............................... 

  

 

Μα
ρία

 Γ.
 Κ
άτ
το
υ



296 

 

(β) Αμ ςξ κοσμμέμξ ρυήμα είμαι ξοθξγώμιξ ή κύκλξπ, πξια εοώςηρη θα έκαμεπ για μα 

μαμςέφειπ ρχρςά ςξ ρυήμα; Να ενηγήρειπ ςημ απάμςηρή ρξσ. Να ρκετςείπ και άλλεπ 

ςέςξιεπ εοχςήρειπ. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

(γ) Αμ ςξ κοσμμέμξ ρυήμα είμαι ιρξρκελέπ ςοίγχμξ ή ςοαπέζιξ, πξια εοώςηρη θα έκαμεπ 

για μα μαμςέφειπ ρχρςά ςξ ρυήμα; Να ενηγήρειπ ςημ απάμςηρή ρξσ. Να ρκετςείπ και άλλεπ 

ςέςξιεπ εοχςήρειπ. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________________________            ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________________________           ___________________________________ 

 

 

 

3. Να παοαςηοήρειπ ςιπ πιξ κάςχ ξμάδεπ ρυημάςχμ και μα ςιπ ξμξμάρειπ με βάρη μια 

κξιμή ιδιόςηςα.  
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Ομάδα 1: _____________________________________________________________________ 

 

Ομάδα 2: _____________________________________________________________________ 

 

Ομάδα 3: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

             
 

____________________________________      ____________________________________ 

 

____________________________________      ____________________________________ 

 

____________________________________      ____________________________________ 

 

____________________________________      ____________________________________ 

 

____________________________________      ____________________________________ 

 

 

4. Να καςαρκεσάρειπ ςοειπ διατξοεςικέπ ξμάδεπ ρυημάςχμ, υοηριμξπξιώμςαπ ςξ 

ρύμδερμξ http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=34. Να απξθηκεύρειπ 

ςιπ ξμάδεπ ρυημάςχμ με ςξ όμξμα «Sximata4». Να γοάφειπ πιξ κάςχ ςξ όμξμα ςχμ 

ξμάδχμ. 

5. Να παοαςηοήρειπ ςιπ πιξ κάςχ ξμάδεπ ρυημάςχμ και μα ςιπ ξμξμάρειπ με βάρη 

κάπξια ιδιόςηςα. Να ξμξμάρειπ ςιπ ξμάδεπ ρυημάςχμ με διατξοεςικξύπ ςοόπξσπ. 

 

 

Οδηγίεπ: 

 Να επιλένειπ ςξ κξσμπί «Select a rule» πξσ βοίρκεςαι 

κάςχ αοιρςεοά και μα παςήρειπ ρε ξπξιαδήπξςε επιλξγή 

για μα εμταμιρςεί έμα ξβάλ ρυήμα. 

 Να μεςατέοειπ από ςη λίρςα ρυημάςχμ πξσ βοίρκεςαι ρςξ 

πάμχ μέοξπ ςηπ ξθόμηπ ςα ρυήμαςα ςηπ ξμάδαπ ρξσ. 
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__ 

 

 

 

 

Ομάδα 1: _____________________________________________________________________ 

 

Ομάδα 2: _____________________________________________________________________ 

 

Ομάδα 3: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Να καςαρκεσάρειπ ςοειπ διατξοεςικέπ ξμάδεπ ρυημάςχμ πξσ μα μπξοξύμ μα 

ξμξμαρςξύμ με διατξοεςικξύπ ςοόπξσπ, υοηριμξπξιώμςαπ ςξ ρύμδερμξ 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=34. Να απξθηκεύρειπ κάθε 

ξμάδα με ςξ όμξμα «Sximata6». Να γοάφειπ πιξ κάςχ ςιπ ιδιόςηςεπ πξσ ικαμξπξιξύμ 

ξι ξμάδεπ ρυημάςχμ. 

 

 

Να ρυεδιάρειπ ρςα πιξ κάςχ ξοθξγώμια ςα δύξ εσθύγοαμμα ςμήμαςα. 

 

Να ρυεδιάρειπ ρςα πιξ κάςχ ξοθξγώμια ςα ςοία εσθύγοαμμα ςμήμαςα. 

 

 

 

 

7. Να καςαρκεσάρειπ ςοία βέμμεια διαγοάμμαςα, υοηριμξπξιώμςαπ ςξ ρύμδερμξ 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=34. 

 Για μα ποξρθέρειπ δεύςεοξ ξβάλ ρυήμα, μα επιλένειπ ςξ κξσμπί «Select a rule» 

πξσ βοίρκεςαι κάςχ δενιά και μα παςήρειπ ρε ξπξιαδήπξςε επιλξγή. 

 Να απξθηκεύρειπ ςα διαγοάμμαςα με ςξ όμξμα «Sximata7». 

 
_______________________                      _______________________ 

 
_______________________                      _______________________ Μα
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(α) Να μημ μπξοεί μα ςξπξθεςηθεί καμέμα ρυήμα ρςξμ κξιμό υώοξ μεςανύ ςχμ ρυημάςχμ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(β) Όλα ςα ρυήμαςα πξσ αμήκξσμ ρςη μία ξμάδα μα αμήκξσμ και ρςημ άλλη.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. Να καςαρκεσάρειπ βέμμεια διαγοάμμαςα, υοηριμξπξιώμςαπ ςξ ρύμδερμξ 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=34, ακξλξσθώμςαπ ςιπ ξδηγίεπ. 

 

 
_______________________                      _______________________ 

 
_______________________                      _______________________ 
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(α) Να γοάφειπ πξια ρςξιυεία ρε βξήθηραμ μα ρσμαομξλξγήρειπ ςξ παζλ. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(β) Να αματέοειπ ςι είδξσπ ρυήμαςα σπάουξσμ ρςξ παζλ. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(γ) Να ενηγήρειπ ςι θα έκαμε έμα παζλ πιξ δύρκξλξ; 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

1. Να υοηριμξπξιήρειπ ςξ εταομξγίδιξ 

 http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=7, για μα «κόφειπ» έμα 

ξοθξγώμιξ, ακξλξσθώμςαπ ςξσπ πιξ κάςχ καμόμεπ: 

 Να τέοειπ δύξ εσθύγοαμμα ςμήμαςα ρςξ ξοθξγώμιξ. 

 Σα εσθύγοαμμα ςμήμαςα θα ποέπει μα νεκιμάμε από μια πλεσοά ςξσ ξοθξγχμίξσ 

και μα καςαλήγξσμ ρε άλλη (όυι όμχπ από γχμία). 

Να ρυεδιάρειπ ςα «κξφίμαςα» πξσ έτεοεπ ρςξ ξοθξγώμιξ, για μα ρυημαςίρειπ ςξ παζλ 

ρξσ. 

 

 

2. Να αμακαςέφειπ ςα κξμμάςια ςξσ παζλ ρξσ και μα ποξρπαθήρειπ μα 

ςξ ρσμαομξλξγήρειπ. Να ζηςήρειπ από ςξ διπλαμό ρξσ μα ρσμαομξλξ- 

γήρει ςξ παζλ. Να ρσμπληοώρειπ ςα πιξ κάςχ εοχςήμαςα. 

Ομξμαςεπώμσμξ: .......................................................... ........ 

Σάνη: .........................   Ημεοξμημία: ...............................  

  

 

Μα
ρία

 Γ.
 Κ
άτ
το
υ

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=7


301 

 

 

 

 

 

    

   

 Μεγαλύςεοξπ αοιθμόπ κξμμαςιώμ                 Μικοόςεοξπ αοιθμόπ κξμμαςιώμ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Μεγαλύςεοξπ αοιθμόπ κξμμαςιώμ                     Μικοόςεοξπ αοιθμόπ κξμμαςιώμ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Για μα καςαρκεσάρχ έμα παζλ με ςξ μεγαλύςεοξ αοιθμό κξμμαςιώμ_____________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Για μα καςαρκεσάρχ έμα παζλ με ςξ μικοόςεοξ αοιθμό κξμμαςιώμ_____________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

4. Να υοηριμξπξιήρειπ ςξ εταομξγίδιξ, για μα κόφειπ ςα ξοθξγώμια με ςοία 

εσθύγοαμμα ςμήμαςα, ώρςε μα καςαρκεσάρειπ έμα παζλ με (α) ςξ μεγαλύςεοξ αοιθμό 

κξμμαςιώμ και έμα παζλ με (β) ςξ μικοόςεοξ αοιθμό κξμμαςιώμ. 

Να ρυεδιάρειπ ρςα πιξ κάςχ ξοθξγώμια ςα ςοία εσθύγοαμμα ςμήμαςα. 

 

3. Να υοηριμξπξιήρειπ ςξ εταομξγίδιξ, για μα κόφειπ ςα ξοθξγώμια με δύξ εσθύγοαμμα 

ςμήμαςα, ώρςε μα καςαρκεσάρειπ έμα παζλ με (α) ςξ μεγαλύςεοξ αοιθμό κξμμαςιώμ και 

έμα παζλ με (β) ςξ μικοόςεοξ αοιθμό κξμμαςιώμ. 

Να ρυεδιάρειπ ρςα πιξ κάςχ ξοθξγώμια ςα δύξ εσθύγοαμμα ςμήμαςα. 

 

Να ρυεδιάρειπ ρςα πιξ κάςχ ξοθξγώμια ςα ςοία εσθύγοαμμα ςμήμαςα. 
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Πξιξ παζλ ήςαμ πιξ εύκξλξ ρςη ρσμαομξλόγηρη, ασςό ςηπ Δοαρςηοιόςηςαπ 2 ή ςηπ 

Δοαρςηοιόςηςαπ 5; Να αιςιξλξγήρειπ ςημ απάμςηρή ρξσ. 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 
 
 
 
 
 
 

6. Να υοηριμξπξιήρειπ ςξ εταομξγίδιξ, για μα κόφειπ ςα ξοθξγώμια με ςοία 

εσθύγοαμμα ςμήμαςα, έςρι ώρςε:  

 (α) μα μημ ρυημαςιρςξύμ ςοίγχμα 

 (β) μα ρυημαςιρςξύμ ςοία ςοίγχμα και έμα ςεςοάπλεσοξ 

 (γ) μα ρυημαςιρςξύμ μόμξ ςεςοάπλεσοα 

 (δ) μα ρυημαςιρςεί έμα πεμςάπλεσοξ. 

Να ρυεδιάρειπ ρςα πιξ κάςχ ξοθξγώμια ςα ςοία εσθύγοαμμα ςμήμαςα. 

 

 

 

5. Να αμακαςέφειπ ςα κξμμάςια ςξσ παζλ ρξσ και μα ποξρπαθήρειπ μα ςξ  

ρσμαομξλξγήρειπ. Να απαμςήρειπ ρςξ πιξ κάςχ εοώςημα. 
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7. Να υοηριμξπξιήρειπ ςξ εταομξγίδιξ, για μα κόφειπ ςα ξοθξγώμια με δύξ ή ςοία 

εσθύγοαμμα ςμήμαςα, έςρι ώρςε μα ρυημαςιρςξύμ όμξια (=ίδια) ρυήμαςα. 

 

Να ρυεδιάρειπ ρςα πιξ κάςχ ξοθξγώμια ςα εσθύγοαμμα ςμήμαςα. 

Να ποξρπαθήρειπ μα βοειπ όρεπ πιξ πξλλέπ λύρειπ μπξοείπ. 
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(α) Να αμξίνειπ ςημ εταομξγή “Κσβξκαςαρκεσέπ” (βλέπε Δικόμα 1) και ατξύ ελέγνειπ ςιπ 

λειςξσογίεπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, μα ενηγήρειπ ρςξσπ ρσμεογάςεπ ρξσ με πξιξ ςοόπξ θα 

μπξοξύραμ μα ςξ ανιξπξιήρξσμ, για μα ρυεδιάρξσμ ςα ρπίςια. 

 

  

 

 

 

 

 

 

(α) Πόρα ιρόγεια ρπίςια μπξοείπ μα καςαρκεσάρειπ; ___________________________ 

(β) Πόρα ρπίςια με έμα όοξτξ μπξοείπ μα καςαρκεσάρειπ; ______________________ 

(γ) Πόρα ρπίςια με δύξ ξοότξσπ μπξοείπ μα καςαρκεσάρειπ; ____________________ 

(δ) Πόρα ρπίςια με ςοειπ ξοότξσπ μπξοείπ μα καςαρκεσάρειπ; ___________________ 

Εικόμα 1. Δταομξγή “Κσβξκαςαρκεσέπ”. 

1. Να διαβάρειπ ςξ πιξ κάςχ ποόβλημα και ρςη ρσμέυεια, μα ακξλξσθήρειπ ςιπ ξδηγίεπ 

ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ. 

Η οικοδομική εταιρεία «Στέγη» θέλει τη βοήθειά σου. Ο αρχιτέκτομας 

της εταιρείας παραιτήθηκε στο μέσο διεκπεραίωσης μιας εργασίας. Στα 

πλαίσια αυτής της εργασίας, ο διευθυμτής και τα μέλη της εταιρείας 

επιδιώκουμ τημ  κατασκευή πρωτότυπωμ σπιτιώμ με κύβους σε χαμηλές 

τιμές και μειωμέμο κόστος. Εσύ μπορείς μα τους βοηθήσεις μα 

ολοκληρώσουμ αυτή τημ εργασία; 

 

2. Να καςαρκεσάρειπ με ςη βξήθεια ςηπ εταομξγήπ “Κσβξκαςαρκεσέπ”, όρα  

πεοιρρόςεοα και διατξοεςικά ρπίςια μπξοείπ με ςέρρεοιπ κύβξσπ ςξσ ίδιξσ μεγέθξσπ. Να 

απξθηκεύρειπ ςα αουεία με κάθε καςαρκεσή ρξσ, με ςξ όμξμα spiti1.txt, spiti2.txt κ.τ.λ.  

Ομξμαςεπώμσμξ: .......................................................... ........ 

Σάνη: .........................   Ημεοξμημία: ...............................  
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        ΠΡΟΟΨΗ           ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ        ΚΑΣΟΨΗ 

 

 

 

 

(α) Να γοάφειπ ςα ένξδα πξσ έυει η εςαιοεία, καςά ςημ καςαρκεσή ςχμ ρπιςιώμ.   
  
_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  
 
 
(β) Σα ένξδα ςηπ εςαιοείαπ θα είμαι ςελικά: ςξ κόρςξπ ςξσ ξικξπέδξσ, ςξ  

κόρςξπ για ςξ βάφιμξ ςχμ ενχςεοικώμ ςξίυχμ ςξσ ρπιςιξύ, ςξ κόρςξπ για ςημ καςαρκεσή 

ςηπ ρςέγηπ και ςξ κόρςξπ για ςημ καςαρκεσή ςχμ ςξίυχμ. Να  

πεοιγοάφειπ ςοόπξσπ σπξλξγιρμξύ ςχμ ενόδχμ ςηπ εςαιοείαπ, με αματξοά ρςημ πιξ 

κάςχ καςαρκεσή: 

  

  

  

  

  

  
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Ο διεσθσμςήπ ςηπ εςαιοείαπ θέλει μα σπξλξγίρει ςξ κόρςξπ καςαρκεσήπ κάθε ρπιςιξύ. 

Να απαμςήρειπ ρςα πιξ κάςχ εοχςήμαςα, για μα ςξμ βξηθήρειπ μα πάοει ςιπ απξτάρειπ 

πξσ υοειάζεςαι.  

3. Να καςαρκεσάρειπ ςξ πιξ κάςχ ρπίςι με βάρη ςιπ όφειπ πξσ ρξσ δίμξμςαι. Να 

απξθηκεύρειπ ςα αουεία με κάθε καςαρκεσή ρξσ, με ςξ όμξμα opseis1.txt, opseis2.txt. 
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(α) Πξια μξμίζειπ όςι είμαι η πιξ τθημή καςαρκεσή; Πξια μξμίζειπ όςι είμαι η πιξ ακοιβή 

καςαρκεσή;  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

 Οικόπεδξ 
(ς.μ.) 

Ιόρςξπ 
Οικξπέδξσ 

(€) 

Δνωςεοικόπ 
ςξίχξπ  
(ς.μ.) 

Ιόρςξπ  
βαψίμαςξπ    

(€) 

ςέγη  
(ς. μ.) 

Ιόρςξπ 
ςέγηπ  

(€) 

ΤΜΟΚΘΙΟ 
ΙΟΣΟ  

(€) 

Ιαςαρκεσή  1        

Ιαςαρκεσή  2        

Ιαςαρκεσή  3        

Ιαςαρκεσή  4        

Ιαςαρκεσή  5        

Ιαςαρκεσή  6        

Ιαςαρκεσή  7        

Ιαςαρκεσή  8        

Ιαςαρκεσή  9        

Ιαςαρκεσή  10        

Ιαςαρκεσή  11        

Ιαςαρκεσή  12        

 
 

5. Να απαμςήρειπ ρςα πιξ κάςχ εοχςήμαςα. Να σπξλξγίρειπ ςξ κόρςξπ καςαρκεσήπ 

κάθε ρπιςιξύ πξσ ποόςειμεπ ρςη Δοαρςηοιόςηςα 2 και μα ρσμπληοώρειπ ςξμ πίμακα 

πξσ ακξλξσθεί, έυξμςαπ σπόφη ςιπ ακόλξσθεπ ςιμέπ: 
  

 €10 000 για κάθε ςεςοαγχμική μξμάδα γηπ ςξσ ξικξπέδξσ (ςξ εμβαδόμ ςξσ 

ξικξπέδξσ είμαι διπλάριξ ςξσ εμβαδξύ ςηπ βάρηπ ςξσ ρυεδίξσ - ρπιςιξύ) 
 
 €4 000 για κάθε ςεςοαγχμική μξμάδα ςξσ ενχςεοικξύ ςξίυξσ πξσ βάτεςαι 
 
 €6 000 για κάθε ςεςοαγχμική μξμάδα ςηπ ρςέγηπ. 
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(β) Πξια είμαι η πιξ ακοιβή καςαρκεσή και γιαςί; Δίυεπ δίκαιξ ρςξ εοώςημα (α); 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

  

(γ) Πξια είμαι η πιξ τθημή καςαρκεσή και γιαςί; Δίυεπ δίκαιξ ρςξ εοώςημα (α);  

_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

(δ) Δίμαι απαοαίςηςξ μα σπξλξγιρςεί ςξ κόρςξπ ςχμ κύβχμ ρε κάθε  

καςαρκεσή; Να δικαιξλξγήρειπ ςημ απάμςηρή ρξσ.  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
  

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Να επιλένειπ έμα από ςα ρπίςια πξσ ρυεδίαρεπ και μα ρσμπληοώρειπ  ςξ 

διατημιρςικό τσλλάδιξ πξσ ακξλξσθεί. Σξ διατημιρςικό τσλλάδιξ θα πεοιλαμβάμει 

ςιπ πιξ κάςχ πληοξτξοίεπ: 

 μια ρύμςξμη πεοιγοατή ςξσ ρπιςιξύ (π.υ., έυει έμα/δύξ ξοότξσπ, ρε 

μεγάλξ/μικοό ξικόπεδξ, κςλ) 
 

 ςξ ρυέδιξ ςξσ ρπιςιξύ 
 

 ςξ κόρςξπ για ςξ ξικόπεδξ, ςξ κόρςξπ για ςξ βάφιμξ, ςξ κόρςξπ για ςη  

ρςέγη και ςξ ρσμξλικό κόρςξπ ςξσ ρπιςιξύ 
 

 ςα πλεξμεκςήμαςά ςξσ  Μα
ρία
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ΣΠΙΤΙ  
  

1. Περιγραφή ςπιτιού:  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 
2. Σχέδιο ςπιτιού 
 
 
 
 
 
 
 
3. Κόςτοσ ςπιτιού: 
 

Κόςτοσ Οικοπϋδου (€)  

Κόςτοσ Βαψύματοσ (€) 
 

Κόςτοσ Στϋγησ (€) 
 

Συνολικό κόςτοσ (€) 
 

 
4. Πλεονεκτήματα ςπιτιού:  
_________________________________________________

__ 

_________________________________________________

__ 

 
 
 
 

 

 
Οικοδομική Εταιρεία «ΣΤΕΓΗ» 
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Μξςίβα: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Ομξμαςεπώμσμξ: .................................................................. 

Σάνη: .........................   Ημεοξμημία: ...............................  

  

 1. Να παοαςηοήρειπ ςιπ πιξ κάςχ εικόμεπ και μα αματέοειπ πξια μξςίβα παοαςηοείπ 

ρςα ρπίςια. Να ενηγήρειπ ςημ απάμςηρή ρξσ.  
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(α) Να εμςξπίρειπ ςιπ λειςξσογίεπ κάθε κξσμπιξύ και μα ςιπ καςαγοάφειπ ρςξ πιξ κάςχ 

ρυεδιάγοαμμα. 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Να καςαρκεσάρειπ ςέρρεοα διατξοεςικά μξςίβα (αλλάζξμςαπ ςξμ αοιθμό ςχμ 

φητίδχμ πξσ επαμαλαμβάμεςαι) ρςα ξπξία μα ρυημαςίζξμςαι ρςήλεπ με ςξ ίδιξ υοώμα 

φητίδχμ. Να γοάφειπ πιξ κάςχ ςξ μέοξπ ςξσ μξςίβξσ πξσ επαμαλαμβάμεςαι. 

 

Μξςίβξ 1: ___________________________________________________________________ 

Μξςίβξ 2: ___________________________________________________________________ 

Μξςίβξ 3: ___________________________________________________________________ 

Μξςίβξ 4: ___________________________________________________________________ 

 

Παοαςήοηρη: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

2. Να αμξίνειπ ςξ ρύμδερμξ http://www.nctm.org/standards/content.aspx?id=24462, 

για μα ρυεδιάρειπ ςημ φητίδα πξσ θα ςξπξθεςηθεί ρςημ κξσζίμα και ρςξ μπάμιξ. Να 

ακξλξσθήρειπ ςιπ πιξ κάςχ ξδηγίεπ και μα απαμςήρειπ ρςα εοχςήμαςα. 

 

 

.......................................

.......................................

.......................................

.......... 

.......................................

.......................................

.......................................

.......... 

.......................................

.......................................

.......................................

.......... 

.......................................

.......................................

.......................................

.......... .......................................
.......................................
.......................................
.......... 
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(γ) Να καςαρκεσάρειπ δύξ διατξοεςικά μξςίβα (αλλάζξμςαπ ςξμ αοιθμό ςχμ φητίδχμ 

πξσ επαμαλαμβάμεςαι) ρςα ξπξία μα ρυημαςίζξμςαι διαγώμιεπ γοαμμέπ πξσ ξι φητίδεπ 

μα έυξσμ κόκκιμξ υοώμα. Να γοάφειπ πιξ κάςχ ςξ μέοξπ πξσ επαμαλαμβάμεςαι. 

 

Μξςίβξ 1: ___________________________________________________________________ 

Μξςίβξ 2: ___________________________________________________________________ 

 

(δ) Να καςαρκεσάρειπ ςέρρεοα διατξοεςικά μξςίβα (αλλάζξμςαπ ςξμ αοιθμό ςχμ 

φητίδχμ πξσ επαμαλαμβάμεςαι) ρςα ξπξία ή εικξρςή φητίδα μα είμαι μπλε. 

 

Με 2 φητίδεπ:_______________________________________________________________ 

Με 3 φητίδεπ:_______________________________________________________________ 

Με 4 φητίδεπ:_______________________________________________________________ 

Με 5 φητίδεπ:_______________________________________________________________ 

 

(ε) Να καςαρκεσάρειπ ςξ δικό ρξσ μξςίβξ για ςημ κξσζίμα και ςξ μπάμιξ. Να 

απξθηκεύρειπ ςα μξςίβα ρξσ και μα ςα πεοιγοάφειπ πιξ κάςχ. 

 

Μξςίβξ για κξσζίμα: __________________________________________________________ 

Μξςίβξ για μπάμιξ: __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Πόρεπ απαμςήρειπ βοήκεπ; _______________________________________________ 

(β) Νξμίζειπ όςι μπξοείπ μα βοειπ και άλλεπ απαμςήρειπ; Να ενηγήρειπ ςημ απάμςηρή ρξσ. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Να αμξίνειπ ςξ ρύμδερμξ 

 http://www.apples4theteacher.com/math/games/blank-100-number-chart.html, 

για μα ρυεδιάρειπ ςξ πάςχμα ρςξ καθιρςικό, ακξλξσθώμςαπ ςιπ πιξ κάςχ ξδηγίεπ:  

 Σξ πάςχμα θα απξςελείςαι από δύξ υοώμαςα. 

 Σξ μιρό πάςχμα θα είμαι υοχμαςιρμέμξ με ςξ έμα υοώμα και ςξ σπόλξιπξ με 

ςξ άλλξ υοώμα.  

Να ποξςείμειπ όρξσπ πιξ πξλλξύπ και διατξοεςικξύπ ςοόπξσπ μπξοείπ, για ςη 

δημιξσογία ςξσ παςώμαςξπ (υοηριμξπξιώμςαπ ςα ίδια υοώμαςα). Να απξθηκεύρειπ 

ςιπ απαμςήρειπ ρξσ με ςξ όμξμα Patoma. Μα
ρία
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(γ) Μπξοείπ μα ρυημαςίρειπ ξμάδεπ μξςίβχμ; Αμ μαι πξιεπ; 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, _________________________________________________________ 

1, 2, _________________________________________________________ 

1, 2, _________________________________________________________ 

1, 2, _________________________________________________________ 

1, 2, _________________________________________________________ 

1, 2, _________________________________________________________ 

1, 2, _________________________________________________________ 

1, 2, _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

4. Να πεοιγοάφειπ ςα κάγκελα πξσ θα ςξπξθεςηθξύμ ρςξμ πεοίγσοξ ςξσ ρπιςιξύ. Οι 
οάγεπ για ςα κάγκελα ακξλξσθξύμ έμα αοιθμηςικό μξςίβξ. Να ρσμευίρειπ με 
διατξοεςικξύπ ςοόπξσπ ςξ πιξ κάςχ μξςίβξ. 
 

5. Απ ρυεδιάρξσμε ςη ρςέγη ςξσ ρπιςιξύ... Η ρςέγη θα είμαι ςοιγχμική και ςα 

κεοαμίδια θα είμαι ςξπξθεςημέμα συμμετρικά. Να υοχμαςίρειπ όρεπ πιξ πξλλέπ 

ρςέγεπ μπξοείπ και μα απαμςήρειπ ρςα εοχςήμαςα πξσ ακξλξσθξύμ. 
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(α) Πόρεπ διατξοεςικέπ ρςέγεπ μπξοείπ μα τςιάνειπ με έμα, δύξ ςοία, ςέρρεοα 

υοχμαςιρςά κεοαμίδια; 

Έμα: _______________________________________________________________________ 

Δύξ: _______________________________________________________________________ 

Σοία: _______________________________________________________________________  

Σέρρεοα: ___________________________________________________________________ 

 

(β) Να τςιάνειπ μια ρςέγη με μόμξ έμα άνξμα ρσμμεςοίαπ και ςοειπ άνξμεπ ρσμμεςοίαπ. 
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Εικόμα 1. Δταομξγίδιξ  “Number Worlds”. 

  
 
(α) Να επιλένειπ ςξ εικξμίδιξ                                    και μεςά ςξμ αοιθμό 10. 
  
  
(i) Να γοάφειπ ςξσπ αοιθμξύπ πξσ παοξσριάζξμςαι με γαλάζιξ υοώμα. 

_________________________________________________________________ 

  
(ii) Να πεοιγοάφειπ ςη ρυέρη πξσ έυει ξ αοιθμόπ 10 με ςξσπ ρσγκεκοιμέμξσπ 

αοιθμξύπ και μα ςξσπ ξμξμάρειπ.    

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

(Προςθϋτω) 
  

(Αφαιρώ) 
  

(Πολλαπλαςιϊζω) 
  

(Διαιρώ) 

 (Μεύωςη κατϊ μια γραμμό) 

(Μεύωςη κατϊ ϋνα κελύ) (Αύξηςη κατϊ ϋνα κελύ) 

(Αύξηςη κατϊ μια γραμμό) 

(Επαναφορϊ) 

 

    (Τετρϊγωνοι)   

              (Άρτιοι)   
         (Περιττού)   

            (Πρώτοι)   
    (Παρϊγοντεσ) 

  (Πολλαπλϊςια) 
  

1. Να αμξίνειπ ςημ ιρςξρελίδα: 

 www.math.msu.edu/~nathsinc/java/NumberWorlds/, όπξσ βοίρκεςαι ςξ 

εταομξγίδιξ “Number Worlds” (βλέπε Δικόμα 1) και μα απαμςήρειπ ςα πιξ κάςχ 

εοχςήμαςα.      

 

 

Ομξμαςεπώμσμξ: .......................................................... ........ 

Σάνη: .........................   Ημεοξμημία: ...............................  
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(β) Να επιλένειπ ςξ εικξμίδιξ                                      . 

  
  
(i) Να γοάφειπ πέμςε από ςξσπ αοιθμξύπ πξσ παοξσριάζξμςαι με γαλάζιξ υοώμα. Οι 

αοιθμξί ασςξί είμαι ξι ποώςξι (=primes) αοιθμξί. 
  
_________________________________________________________________ 

  
(ii) Να ελέγνειπ ςξσπ διαιοέςεπ ςχμ ποώςχμ αοιθμώμ (διάλενε ςέρρεοιπ από ςξσπ 

αοιθμξύπ πξσ έγοαφεπ πιξ πάμχ), επιλέγξμςαπ ςξ εικξμίδιξ                              .  

Σι παοαςηοείπ;  
    
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  
(γ) Να επιλένειπ ςξ εικξμίδιξ                                         . 
  
  
(i) Να γοάφειπ πέμςε από ςξσπ αοιθμξύπ πξσ παοξσριάζξμςαι με γαλάζιξ  

υοώμα. Οι αοιθμξί ασςξί είμαι ξι ςεςοάγωμξι (=squares) αοιθμξί. 

 

_________________________________________________________________ 

  
(ii) Να ελέγνειπ ςξσπ διαιοέςεπ ςχμ ςεςοάγχμχμ αοιθμώμ (διάλενε ςέρρεοιπ από 

ςξσπ αοιθμξύπ πξσ έγοαφεπ πιξ πάμχ), επιλέγξμςαπ ςξ εικξμίδιξ                                                           

Σι παοαςηοείπ;  

    

_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

   
(δ) Να γοάφειπ με πξια εμςξλή μπξοξύμ μα επιλεγξύμ ξι αοιθμξί:  

7, 14, 21, 28, . . . 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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(ε) Να γοάφειπ με πξια εμςξλή μπξοξύμ μα επιλεγξύμ ξι αοιθμξί:  
8, 15, 22, 29, . . . 
 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

(ρς) Να βοειπ δύξ ςοόπξσπ, για μα επιλένειπ ςξσπ άοςιξσπ αοιθμξύπ και μα  

γοάφειπ ςιπ εμςξλέπ πξσ έυειπ υοηριμξπξιήρει ρε κάθε πεοίπςχρη. 
    
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  
(ζ) Να βοειπ δύξ ςοόπξσπ, για μα επιλένειπ ςξσπ πεοιςςξύπ αοιθμξύπ και μα  

γοάφειπ ςιπ εμςξλέπ πξσ έυειπ υοηριμξπξιήρει ρε κάθε πεοίπςχρη.  
  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  
(η) Να επιλένειπ αουικά                           και ρςη ρσμέυεια  

  

  

 

Να πεοιγοάφειπ ςξ πλέγμα αοιθμώμ πξσ έυει καςαρκεσαρςεί ρςημ ξθόμη ρξσ. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
  
 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Εικόμα 2. Εικόμα 3. 

2. Να παοαςηοήρειπ ςημ Δικόμα 2 και ςημ Δικόμα 3. Οι εικόμεπ ασςέπ  

παοξσριάζξσμ πλέγμαςα αοιθμώμ, ρςα ξπξία ξι επιλεγμέμξι αοιθμξί είμαι  

ξμαδξπξιημέμξι ρε ρςήλεπ. 

 

 

 Μα
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(α) Να βοειπ και μα γοάφειπ, με ςημ καςάλληλη ρειοά, ςιπ εμςξλέπ πξσ  

υοειάζξμςαι για ςημ καςαρκεσή ςξσ πλέγμαςξπ ςηπ Δικόμαπ 2. 
  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  
(β) Να βοειπ και μα γοάφειπ, με ςημ καςάλληλη ρειοά, ςιπ εμςξλέπ πξσ  

υοειάζξμςαι για ςημ καςαρκεσή ςξσ πλέγμαςξπ ςηπ Δικόμαπ 3. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

(γ) Να ρσγκοίμειπ ςιπ εμςξλέπ πξσ έυειπ γοάφει ρςα δύξ ποξηγξύμεμα  

εοχςήμαςα, για μα καςαλήνειπ ρε έμα γεμικό καμόμα καςαρκεσήπ πλέγμαςξπ με 

επιλεγμέμεπ ρςήλεπ αοιθμώμ. 

  

  

 

 

 

 

 

 

(δ) Να πεοιγοάφειπ με πξιξ ςοόπξ μπξοεί μα σπξλξγιρςεί ξ αοιθμόπ ςχμ 

επιλεγμέμχμ ρςηλώμ. 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

ΓΔΜΘΙΟ ΙΑΜΟΜΑ ΓΘΑ ΙΑΣΑΙΔΤΖ ΠΚΔΓΛΑΣΟ ΛΔ ΔΠΘΚΔΓΛΔΜΔ 
ΣΖΚΔ ΑΡΘΗΛΩΜ  

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________ 
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(α) Να βοειπ και μα γοάφειπ, με ςημ καςάλληλη ρειοά, ςιπ εμςξλέπ πξσ  

υοειάζξμςαι για ςημ καςαρκεσή ςξσ πλέγμαςξπ ςηπ Δικόμαπ 4. 
  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

   

(β) Να γοάφειπ, με ςημ καςάλληλη ρειοά, ςιπ εμςξλέπ πξσ υοειάζξμςαι για ςημ 

καςαρκεσή άλλχμ δύξ πλεγμάςχμ με μξοτή ρκακιέοαπ. 
  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(γ) Να ρσγκοίμειπ ςιπ εμςξλέπ πξσ έυειπ γοάφει ρςα δύξ ποξηγξύμεμα  

εοχςήμαςα, για μα καςαλήνειπ ρε έμα γεμικό καμόμα καςαρκεσήπ πλέγμαςξπ με 

μξοτή ρκακιέοαπ. 

  

  

 

 

 

 

Εικόμα 4. 

ΓΔΜΘΙΟ ΙΑΜΟΜΑ ΓΘΑ ΙΑΣΑΙΔΤΖ ΠΚΔΓΛΑΣΟ ΛΔ ΛΟΡΥΖ  
ΙΑΙΘΔΡΑ  

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________

3. Να παοαςηοήρειπ ςημ Δικόμα 4. H εικόμα ασςή παοξσριάζει έμα πλέγμα  

αοιθμώμ με μξοτή ρκακιέοαπ. 
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Δικόμα Α: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Δικόμα Β: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 Δικόμα Γ: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Δικόμα Δ: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Ομάδα Αοιθμξί Χαοακςηοιρςικό 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Α Β Γ Δ 

4. Να παοαςηοήρειπ ςιπ πιξ κάςχ εικόμεπ και μα αμαγμχοίρειπ ρε πξια εικόμα είμαι 

επιλεγμέμξι: οι τετράγωμοι αριθμοί, οι πρώτοι αριθμοί, τα πολλαπλάσια εμός αριθμού 

και οι παράγομτες εμός αριθμού. Να αιςιξλξγήρειπ ρε κάθε  

πεοίπςχρη, ςημ απάμςηρή ρξσ. 

 

5. Να επιλένειπ πέμςε αοιθμξύπ από ςξ πλέγμα για μα τςιάνειπ μια ξμάδα αοιθμώμ, με 

βάρη κάπξιξ κξιμό υαοακςηοιρςικό. Να ρκετςείπ άλλεπ ξμαδξπξιήρειπ, 

υοηριμξπξιώμςαπ άλλξσπ αοιθμξύπ. 
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(α) Να ειράγειπ ρςημ εμςξλή                                          διατξοεςικξύπ αοιθμξύπ και 

μα παοαςηοήρειπ ςα υοώμαςα τχςόπ πξσ αμάβξσμ ρε κάθε πεοίπςχρη. Να 

καςαγοάφειπ ςα απξςελέρμαςα ςχμ δξκιμώμ ρξσ ρςξμ πιξ κάςχ πίμακα. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Να εμςξπίρειπ ρυέρειπ αμάμερα ρςξσπ αοιθμξύπ ςξσ πίμακα (ςηπ  

Δοαρςηοιόςηςαπ 1α) και μα ρσμπληοώρειπ ςα πιξ κάςχ ρσμπεοάρμαςα.   

  

 Tξ κίςοιμξ τχπ αμάβξσμ ξι αοιθμξί: _____________________________________. 

  
 Σξ κόκκιμξ τχπ αμάβξσμ ξι αοιθμξί:_____________________________________. 
 
 
 Σξ μπλε τχπ αμάβξσμ ξι αοιθμξί:________________________________________. 

 
 
 Σξ ποάριμξ τχπ αμάβξσμ ξι αοιθμξί:_____________________________________. 

 
 Ο ______________________ είμαι ξ μικοόςεοξπ αοιθμόπ πξσ αμάβει όλα ςα τώςα 

ςηπ μηυαμήπ, γιαςί ____________________________________________________. 

 Σοειπ αοιθμξί, ξι ξπξίξι δεμ αμάβξσμ καμέμα τχπ ςηπ μηυαμήπ 

είμαι:_____________, γιαςί_____________________________________________. 

ΑΡΘΗΛΟΘ Ιίςοιμξ Ιόκκιμξ Λπλε Ποάριμξ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

    

 

 

1. Να αμξίνειπ ςημ ιρςξρελίδα: http://nrich.maths.org/7044. ςημ ιρςξρελίδα  

ασςή σπάουει ςξ εταομξγίδιξ “Light the Lights”. Να ακξλξσθήρειπ ςιπ πιξ κάςχ ξδηγίεπ 

και μα απαμςήρειπ ρςα εοχςήμαςα. 

 

 

Ομξμαςεπώμσμξ: .......................................................... ........ 

Σάνη: .........................   Ημεοξμημία: ...............................  
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(α) Να ειράγειπ ρςημ εμςξλή                                       διατξοεςικξύπ αοιθμξύπ και 

μα παοαςηοήρειπ ςα υοώμαςα τχςόπ πξσ αμάβξσμ ρε κάθε πεοίπςχρη. Να 

καςαγοάφειπ ςα απξςελέρμαςα ςχμ δξκιμώμ ρξσ ρςξμ πιξ κάςχ πίμακα. 

  
(β) Να εμςξπίρειπ ρυέρειπ αμάμερα ρςξσπ αοιθμξύπ ςξσ πίμακα και μα 

ρσμπληοώρειπ ςα πιξ κάςχ ρσμπεοάρμαςα.   

  

 Tξ κίςοιμξ τχπ αμάβξσμ ξι αοιθμξί: ____________________________________. 

  
 Σξ κόκκιμξ τχπ αμάβξσμ ξι αοιθμξί:____________________________________. 
 
 
 Σξ μπλε τχπ αμάβξσμ ξι αοιθμξί:_______________________________________. 

 
 
 Σξ ποάριμξ τχπ αμάβξσμ ξι αοιθμξί:____________________________________. 

 
 Ο ______________________ είμαι ξ μικοόςεοξπ αοιθμόπ πξσ αμάβει όλα ςα τώςα 

ςηπ μηυαμήπ, γιαςί ____________________________________________________. 

 Σοειπ αοιθμξί, ξι ξπξίξι δεμ αμάβξσμ καμέμα τχπ ςηπ μηυαμήπ 

είμαι:_____________,γιαςί_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

ΑΡΘΗΛΟΘ Ιίςοιμξ Ιόκκιμξ Λπλε Ποάριμξ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

2. Να αμξίνειπ ςημ ιρςξρελίδα: http://nrich.maths.org/7035. ςημ ιρςξρελίδα  

ασςή σπάουει ςξ εταομξγίδιξ “Light the Lights” ρε μια διατξοεςική εκδξυή.  

Δηλαδή, αλλάζξσμ ξι καμόμεπ, ρςξσπ ξπξίξσπ αμςαπξκοίμξμςαι ςα υοχμαςιρςά τώςα 

ςηπ μηυαμήπ.  
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Να γοάφειπ ςξσπ πέμςε καμόμεπ πξσ θα ποέπει μα βοει ξ διπλαμόπ ρξσ.  

ΠΡΟΟΧΗ: Ο διπλαμόπ ρξσ δεμ ποέπει μα δει ασςξύπ ςξσπ καμόμεπ. 

  
ΙΑΜΟΜΑ Α:______________________________________________________  

ΙΑΜΟΜΑ B:______________________________________________________  

ΙΑΜΟΜΑ Γ:______________________________________________________  

ΙΑΜΟΜΑ Δ:______________________________________________________  

ΙΑΜΟΜΑ Δ:______________________________________________________  

 

 
 
 
  
 

ΟΔΖΓΘΔ ΠΑΘΦΜΘΔΘΟΤ 
 

(1) Ο μαθηςήπ Α και ξ μαθηςήπ Β γοάτξσμ από πέμςε καμόμεπ, ςξσπ ξπξίξσπ δεμ 

αμςαλλάρξσμ μεςανύ ςξσπ. Οι καμόμεπ ποέπει μα πεοιγοάτξσμ έμα  

αοιθμηςικό μξςίβξ. 
 
(2) Ο κάθε μαθηςήπ θα αμαλάβει έμα οόλξ, για μα παίνξσμ ςξ ποώςξ γύοξ ςξσ 

παιυμιδιξύ. σγκεκοιμέμα, ξ μαθηςήπ Β θα ποξρπαθήρει μα βοει ςξσπ καμόμεπ 

ςξσ μαθηςή Α. Ο μαθηςήπ Β θα αματέοει αοιθμξύπ και ξ μαθηςήπ Α θα  

ρημειώμει ρε έμαμ πίμακα ςξσπ αοιθμξύπ πξσ ικαμξπξιξύμ κάπξιξ/κάπξιξσπ 

καμόμεπ ςξσ. 
 
(3) Ο μαθηςήπ Β αματέοει αοιθμξύπ, μέυοι μα αιρθαμθεί ρίγξσοξπ όςι  

βοήκε ςξσπ πέμςε καμόμεπ ςξσ μαθηςή Α.      
 
(4) Ο μαθηςήπ Β αμακξιμώμει ςξσπ καμόμεπ και ακξλξσθεί ρσζήςηρη ρυεςικά με 

ςημ ξοθόςηςα ςηπ απάμςηρήπ ςξσ. 
 
(5) Οι μαθηςέπ αλλάζξσμ οόλξσπ, για μα παίνξσμ ςξ δεύςεοξ γύοξ ςξσ  

παιυμιδιξύ. σγκεκοιμέμα, ξ μαθηςήπ Β ποξκαλεί ςξ μαθηςή Α μα βοει ςξσπ 

μσρςικξύπ καμόμεπ. Θα επαμαλάβξσμ ςα βήμαςα 2, 3 και 4.  

3.  Να διαβάρειπ με ποξρξυή, ςιπ ξδηγίεπ πξσ δίμξμςαι πιξ κάςχ. Οι ξδηγίεπ ασςέπ 
πεοιγοάτξσμ έμα παιυμίδι, ςξ ξπξίξ θα παίνειπ με ςξ διπλαμό ρξσ.  
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Α’ ΠΑΘΦΜΘΔΘ 

  

Να ρημειώρειπ ρςξμ πιξ κάςχ πίμακα, ςξσπ αοιθμξύπ πξσ αματέοει ξ διπλαμόπ ρξσ 

και με      μα δηλώρειπ ςξμ/ ςξσπ καμόμα/καμόμεπ πξσ ικαμξπξιεί ξ κάθε αοιθμόπ.   

  

 ΑΡΘΗΛΟΘ Ιαμόμαπ 1 Ιαμόμαπ 2 Ιαμόμαπ 3 Ιαμόμαπ 4 Ιαμόμαπ 5 

      

 

Να γοάφειπ ςα ρσμπεοάρμαςα ςξσ διπλαμξύ ρξσ και μα ελέγνειπ ςημ  

ξοθόςηςά ςξσπ. 

  
ΙΑΜΟΜΑ Α:______________________________________________________  

ΙΑΜΟΜΑ B:______________________________________________________  

ΙΑΜΟΜΑ Γ:______________________________________________________  

ΙΑΜΟΜΑ Δ:______________________________________________________  

ΙΑΜΟΜΑ Δ:______________________________________________________  
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 B’ ΠΑΘΦΜΘΔΘ 

  

Να ρημειώρειπ ρςξμ πιξ κάςχ πίμακα, ςξσπ αοιθμξύπ πξσ αματέοει ξ διπλαμόπ ρξσ 

και με      μα δηλώρειπ ςξμ/ ςξσπ καμόμα/καμόμεπ πξσ ικαμξπξιεί ξ κάθε αοιθμόπ.   

  

 ΑΡΘΗΛΟΘ Ιαμόμαπ 1 Ιαμόμαπ 2 Ιαμόμαπ 3 Ιαμόμαπ 4 Ιαμόμαπ 5 

      

 

Να γοάφειπ ςα ρσμπεοάρμαςα ςξσ διπλαμξύ ρξσ και μα ελέγνειπ ςημ  

ξοθόςηςά ςξσπ. 

  
ΙΑΜΟΜΑ Α:______________________________________________________  

ΙΑΜΟΜΑ B:______________________________________________________  

ΙΑΜΟΜΑ Γ:______________________________________________________  

ΙΑΜΟΜΑ Δ:______________________________________________________  

ΙΑΜΟΜΑ Δ:______________________________________________________  
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(α) Να ενηγήρειπ για πξιξ λόγξ «... η απόταρη για ςη μικήςοια ξμάδα ήςαμ ιδιαίςεοα 

δύρκξλη». 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1. Να διαβάρειπ ςξ πιξ κάςχ κείμεμξ και μα απαμςήρειπ ρςιπ εοχςήρειπ πξσ 

ακξλξσθξύμ.  

 

 
Το φετινό πρωτϊθλημα όταν πολύ εντυπωςιακό και ςυνϊμα πολύ δύςκολο. 

Νύκεσ, όττεσ, ιςοπαλύεσ, αποκλειςμού αγωνιςτικών και ποινϋσ 

χαρακτόριζαν τη φετινό ςεζόν. Η απόφαςη για τη νικότρια ομϊδα όταν 

ιδιαύτερα δύςκολη, λόγω των διαφορετικών δεδομϋνων που εύχε να 

λϊβει υπόψη τησ η Επιτροπό Αντιςφαύριςησ. Ο πιο κϊτω πύνακασ 

παρουςιϊζει τα δεδομϋνα ωσ ϋχουν αυτό τη ςτιγμό, πριν από την 

τελευταύα αγωνιςτικό. Μϋχρι την επόμενη βδομϊδα θα μπορϋςουμε να 

αποφαςύςουμε για τη νικότρια ομϊδα! 

 

Ομϊδα Παιχνύδια Νύκεσ Ήττεσ Ιςοπαλύεσ 

Μαχητϋσ 

 

24 12 7 5 

Λϋοντεσ 

 

21 11 0 10 

Αθλητικό 

Ενότητα 

22 9 9 4 

Ανύκητοι 

 

25 13 12 0 

Ένδοξα 

αςτϋρια 

30 6 23 1 

  

Εκ μϋρουσ τησ Επιτροπόσ Αντιςφαύριςησ 

 

Ομξμαςεπώμσμξ: .......................................................... ........ 

Σάνη: .........................   Ημεοξμημία: ...............................  
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(β) Να αματέοειπ πξια δεδξμέμα θα ποέπει μα λάβει σπόφη ςηπ η Δπιςοξπή Αμςιρταίοιρηπ, 

για μα απξταρίρει πξια είμαι η μικήςοια ξμάδα. 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Να εογαρςείπ με ςημ ξμάδα ρξσ, για μα καςαγοάφεςε πιθαμξύπ ςοόπξσπ πξσ θα 

μπξοξύραςε μα υειοιρςείςε ςα δεδξμέμα. Μπξοείςε μα υοηριμξπξιήρεςε ςη Microsoft Excel, 

αμ υοειαρςεί.  

 

 

2. Να εογαρςείπ με ςημ ξμάδα ρξσ, για μα εμςξπίρεςε ρυέρειπ μεςανύ ςχμ 

 αοιθμώμ ςξσ πίμακα. Να καςαγοάφειπ ςιπ ρυέρειπ πξσ βοήκεπ. 
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Ομάδα Παιυμίδια Νίκεπ Ήςςεπ Ιρξπαλίεπ   

Μαυηςέπ 24 12 7 5   

Λέξμςεπ 21 11 0 10   

Αθληςική Δμόςηςα 22 9 9 4   

Αμίκηςξι 25 1
  
 2 0   

Έμδξνα αρςέοια 30 6 23 1   

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

4. Να εογαρςείπ με ςημ ξμάδα ρξσ, για μα απξταρίρεςε με ασςά ςα δεδξμέμα πξια είμαι η 

μικήςοια ξμάδα. Να ενηγήρειπ ςξμ ςοόπξ ρκέφηπ ρξσ και μα δώρειπ λεπςξμέοειεπ ρςημ 

Δπιςοξπή για ςξμ ςοόπξ πξσ θα ποέπει μα εογαρςεί, για μα απξταρίρει πξια είμαι η 

μικήςοια ξμάδα. 

 

 

5. Να γοάφειπ εοχςήρειπ ςηπ μξοτήπ «Σι θα ρσμέβαιμε αμ...» για ςημ ςελεσςαία 

αγχμιρςική, ώρςε μα ςιπ απαμςήρει ξ διπλαμόπ ρξσ. Ποξρπάθηρε μα γοάφειπ όρεπ πιξ 

πξλλέπ και ποχςόςσπεπ εοχςήρειπ μπξοείπ.  
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(α) Πξιεπ ξμξιόςηςεπ και πξιεπ διατξοέπ παοαςηοείπ αμάμερα ρςα δύξ βίμςεξ πξσ 

παοακξλξύθηρεπ, όρξμ ατξοά ςημ κίμηρη ςχμ αθληςώμ; 

 

Ομξιόςηςεπ: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Διατξοέπ: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

(β) Να παοακξλξσθήρειπ ναμά ςα δύξ βίμςεξ και μα γοάφειπ πιξ κάςχ ςημ πεοιγοατή πξσ 

θα έκαμε έμαπ οεπόοςεο πξσ μεςαδίδει ςξσπ αγώμεπ. 

 

Αγώμαπ δοόμξσ: 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

1. Να παοακξλξσθήρειπ ποξρεκςικά ςα δύξ βίμςεξ. Σξ ποώςξ βίμςεξ είμαι από ςξμ αγώμα 

δοόμξσ 100m γσμαικώμ από ςξσπ Ολσμπιακξύπ αγώμεπ ρςξ Λξμδίμξ και ςξ δεύςεοξ βίμςεξ 

από έμα πξδξρταιοικό αγώμα. Να απαμςήρειπ ρςα εοχςήμαςα πξσ ακξλξσθξύμ. 
 

 

Ομξμαςεπώμσμξ: .......................................................... ........ 

Σάνη: .........................   Ημεοξμημία: ...............................  
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Αγώμαπ πξδξρταίοξσ: 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

(γ) Να τςιάνειπ έμα ρυεδιάγοαμμα πξσ μα δείυμει ςημ κίμηρη ςχμ πξδξρταιοιρςώμ.    

 

Αγώμαπ δοόμξσ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγώμαπ πξδξρταίοξσ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μα
ρία

 Γ.
 Κ
άτ
το
υ



 
 
 
 

330 

 

 

 

 

 

  

(α) Να επιλένειπ ςξ εικξμίδιξ για μα παοακξλξσθήρειπ έμα απόρπαρμα από ςξμ 

πξδξρταιοικό αγώμα μεςανύ ςηπ Κόκκιμηπ και ςηπ Μπλε Ομάδαπ.  

 

(β) Ο πξδξρταιοιρςήπ πξσ ποξηγείςαι είμαι ασςόπ πξσ κοαςά ςημ μπάλα. Αμ νέοξσμε όςι ξ 

πξδξρταιοιρςήπ πξσ έτςαρε ποώςξπ ρςξ κέμςοξ ςξσ γηπέδξσ, είμαι ασςόπ πξσ ρκόοαοε, 

πξια ξμάδα ποξηγείςαι; Γιαςί; 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

(γ) Πόρα μέςοα έςοενε κάθε πξδξρταιοιρςήπ; Να ενηγήρειπ ςημ απάμςηρή ρξσ. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

(δ) ε πξιξ λεπςό ςξσ βίμςεξ ξ πξδξρταιοιρςήπ ρκόοαοε; Να ενηγήρειπ ςημ απάμςηρή ρξσ. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

(ε) Να γοάφειπ ςημ πεοιγοατή πξσ θα έκαμε ξ οεπόοςεο πξσ μεςαδίδει ςξμ αγώμα. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Να αμξίνειπ ςξ λξγιρμικό ποόγοαμμα “SimCalc MathWorlds®” και μα επιλένειπ ςξ αουείξ 

podosfairo1.2mw. Να ακξλξσθήρειπ ςημ πιξ κάςχ διαδικαρία και μα απαμςήρειπ ρςα 

εοχςήμαςα πξσ ακξλξσθξύμ. 
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(ρς) Να επιλένειπ κάθε αθληςή με διπλό κλικ και μα επιλένειπ ςημ εμςξλή «Η επιλξγή για 

ίυμη είμαι απεμεογξπξιημέμη» ώρςε μα γίμει «Η επιλξγή για ίυμη είμαι εμεογξπξιημέμη». Με 

ασςό ςξμ ςοόπξ θα βλέπει ςα ίυμη ςξσ καθώπ ςοέυει. 

 

(ζ) Σι μξμίζειπ όςι δείυμξσμ ςα ίυμη; 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

(η) Να ρσγκοίμειπ ςα ίυμη κάθε πξδξρταιοιρςή και μα γοάφειπ ςι παοαςηοείπ. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

(θ)Σημ επόμεμη μέοα ξι ετημεοίδεπ παοξσρίαραμ ςημ πιξ κάςχ γοατική παοάρςαρη: 
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Να παοακξλξσθήρειπ ναμά ςξ απόρπαρμα ςξσ αγώμα (podosfairo1.2mw) και ςασςόυοξμα μα 

παοαςηοείπ ςη γοατική παοάρςαρη. Να ενηγήρειπ ςι παοξσριάζει η γοατική παοάρςαρη. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

(ι) Δίπλα από ςη γοατική παοάρςαρη, ξι ετημεοίδεπ παοξσρίαζαμ ςξμ πιξ κάςχ πίμακα. 

 

 

 
 

Να παοακξλξσθήρειπ ναμά ςξ απόρπαρμα ςξσ αγώμα (podosfairo1.2mw) και ςασςόυοξμα μα 

παοαςηοείπ ςξμ πίμακα. Μπξοείπ μα υοηριμξπξιήρειπ ςα εικξμίδια και .  

Να ενηγήρειπ ςι παοξσριάζει ξ πίμακαπ. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Να εμςξπίρειπ μξςίβα ρςα δεδξμέμα ςξσ πίμακα και μα ςα καςαγοάφειπ πιξ κάςχ. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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Πξια ρυέρη έυξσμ ςα μξςίβα πξσ εμςόπιρεπ ρςξμ πίμακα με ςη γοατική παοάρςαρη; 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

(α) Να ρσγκοίμειπ ςξμ αγώμα πξσ είδεπ με ςξμ ποξηγξύμεμξ. Σι παοαςηοείπ; 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

(β) Πξιξπ από ςξσπ πξδξρταιοιρςέπ άλλανε ςαυύςηςα; ε πξιεπ υοξμικέπ ρςιγμέπ. Να 

υοηριμξπξιήρειπ ςα ίυμη για μα βξηθηθείπ. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

(γ)Σημ επόμεμη μέοα ξι ετημεοίδεπ παοξσρίαραμ ςημ πιξ κάςχ γοατική παοάρςαρη: 

 

3. Να αμξίνειπ ςξ αουείξ podosfairo2.2mw και μα παοακξλξσθήρειπ ςξμ αγώμα. Να 

απαμςήρειπ ρςα εοχςήμαςα πξσ ακξλξσθξύμ. 
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Πξια είμαι η γοατική παοάρςαρη πξσ δείυμει ςημ κίμηρη ςξσ πξδξρταιοιρςή ςηπ μπλε 

ξμάδαπ. Να ενηγήρειπ ςημ απάμςηρή ρξσ. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Να ενηγήρειπ ςι δείυμει κάθε κξμμάςι ςηπ γοατικήπ παοάρςαρηπ (μα υοηριμξπξιήρειπ 

πληοξτξοίεπ για ςη θέρη ςχμ αθληςώμ και ςη υοξμική ρςιγμή).  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

(γ) Δίπλα από ςη γοατική παοάρςαρη, ξι ετημεοίδεπ παοξσρίαζαμ ςξμ πιξ κάςχ πίμακα. 

 

 
 

Να εμςξπίρειπ μξςίβα ρςα δεδξμέμα ςξσ πίμακα και μα ςα καςαγοάφειπ πιξ κάςχ. 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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(δ) Να πεοιγοάφειπ με λεπςξμέοεια ςημ κίμηρη ςχμ πξδξρταιοιρςώμ (Μημ νευάρειπ μα 

γοάφειπ πληοξτξοίεπ για ςη θέρη ςχμ πξδξρταιοιρςώμ ρςξ γήπεδξ, για ςη διάοκεια ςξσ 

απξρπάρμαςξπ, για ςιπ υοξμικέπ ρςιγμέπ και για ςημ ςαυύςηςα ςχμ πξδξρταιοιρςώμ). 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Να μεςακιμήρειπ ςξσπ δείκςεπ πξσ ταίμξμςαι ρςημ πιξ κάςχ εικόμα και μα γοάφειπ πιξ 

κάςχ ςιπ παοαςηοήρειπ ρξσ. 
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Μπξοείπ μα αλλάνειπ ςημ ςαυύςηςα ςξσ πξδξρταιοιρςή ρε ξοιρμέμξ ρημείξ αμ επιλένειπ από 

ςξ εικξμίδιξ ρςξ κάςχ αοιρςεοό μέοξπ ςηπ ξθόμηπ  και μεςά ςξ ποώςξ 

εικξμίδιξ . 

 
Αλλαγέπ: 
 
_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

5. Να κάμειπ ςιπ απαοαίςηςεπ αλλαγέπ ρςη γοατική παοάρςαρη πξσ σπάουει ρςξ 

αουείξ podosfairo3.2mw, για μα καςέυει πάμςα ςημ μπάλα ξ πξδξρταιοιρςήπ ςηπ μπλε 

ξμάδαπ όςαμ τςάμει ρςξ κέμςοξ ςξσ γηπέδξσ (δηλαδή, μα τςάμει ποώςξπ ρςξ κέμςοξ 

ςξσ γηπέδξσ πξσ βοίρκεςαι 50 m από ςξ ςέομα). Να μεςατέοειπ ςιπ απαμςήρειπ ρξσ 

ρςξ πιξ κάςχ ςεςοαγχμιρμέμξ υαοςί. Για κάθε πεοίπςχρη μα πεοιγοάφειπ ςξμ αγώμα. 
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Να δηαβάζεηο ηηο πην θάησ δειψζεηο πξνζεθηηθά θαη λα βάλειρ ζε κύκλο ηνλ αξηζκφ πνπ 

δείρλεη ην βαζκφ ζπκθσλίαο ζνπ. Να ρξεζηκνπνηήζεηο ηνλ αξηζκφ «7» γηα λα δείμεηο φηη 

ζςμθυνείρ απόλςηα θαη ηνλ αξηζκφ «1» γηα λα δείμεηο φηη διαθυνείρ απόλςηα κε ηε 

δήισζε. Να ρξεζηκνπνηήζεηο ηνπο ελδηάκεζνπο αξηζκνχο, γηα λα δείμεηο ηνλ ελδηάκεζν 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκθσλείο κε ηηο δειψζεηο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα απαληήζεηο ζε φιεο ηηο 

εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ
ηα

θ
σ

λψ
 

α
π

φ
ι
π
ηα

 

    


π
κ

θ
σ

λψ
  

α
π

φ
ι
π
ηα

 

1 
Γηα λα είλαη θάπνηνο θαιφο/ή ζηα καζεκαηηθά, αξθεί λα είλαη 

θαιφο/ή ζηελ εθηέιεζε πξάμεσλ (+, -, Υ, : ).  

 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Σα καζεκαηηθά είλαη δεκηνπξγηθά. 1 2 3 4 5 6 7 

3 
ηα καζεκαηηθά κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηε θαληαζία θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηά ζνπ.  
1 2 3 4 5 6 7 

4 ηα καζεκαηηθά ππάξρεη πάληα κφλν κηα ζσζηή απάληεζε. 1 2 3 4 5 6 7 

5 
Τπάξρεη κφλν έλαο ζσζηφο ηξφπνο, γηα λα ιχζεηο κηα άζθεζε ζηα 

καζεκαηηθά. 
1 2 3 4 5 6 7 

6 Δίκαη δεκηνπξγηθφο. 1 2 3 4 5 6 7 

7 Αλαθαιχπησ λένπο ηξφπνπο, γηα λα επηιχζσ αζθήζεηο.  1 2 3 4 5 6 7 

8 
Μπνξψ λα ζθεθηψ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, γηα λα εμεγήζσ απηά 
πνπ ζθέθηνκαη ζηα καζεκαηηθά. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Δληνπίδσ εχθνια κνηίβα αξηζκψλ ή ζρεκάησλ. 1 2 3 4 5 6 7 

10 
Λχλσ ηηο καζεκαηηθέο αζθήζεηο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

11 
Βξίζθσ αζπλήζηζηεο θαη έμππλεο ιχζεηο ζηηο καζεκαηηθέο 

αζθήζεηο.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

12 
Μπνξψ λα καληέςσ ηη ζα ζπκβεί, αλ αιιάμεη θάπνην ζηνηρείν ηνπ 
πξνβιήκαηνο. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ολνκαηεπψλπκν: ........................................................................................................ 

Σάμε: ..................................   Ζκεξνκελία: ......................................... 
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Πίλαθαο Π.1 

Σπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ ηθαλνηήησλ Δπρέξεηαο, Δπειημίαο θαη Πξσηνηππίαο. 

 

Έξγα  Έξγν 1 Έξγν 2 Έξγν 3 Έξγν 4 

  Δπρέξεηα Δπειημία Πξσηνηππία Δπρέξεηα Δπειημία Πξσηνηππία Δπρέξεηα Δπειημία Πξσηνηππία Δπρέξεηα Δπειημία Πξσηνηππία  

 Δπρέξεηα 1 .815** .699** .409** .368** .324** .332** .181** .160** .249** .213** .228** 

Έξγν 1 Δπειημία .815** 1 .709** .347** .349** .328** .269** .146** .140** .229** .213** .243** 

 Πξσηνηππία .699** .709** 1 .287** .296** .279** .201** .178** .161** .076 .142** .186** 

 Δπρέξεηα .409** .347** .287** 1 .759** .517** .234** .090* .060 .234** .151** .124 ** 

Έξγν 2 Δπειημία .368** .349** .296** .759** 1 .634** .167** .110* .109* .188** .156** .155** 

 Πξσηνηππία .324** .328** .279** .517** .634** 1 .123** .056 .041 .118* .106* .127** 

 Δπρέξεηα .332** .269** .201** .234** .167** .123** 1 .369** .316** .199** .075 .098* 

Έξγν 3 Δπειημία .181** .146** .178** .090* .110* .056 .369** 1 .807** .048 .069 .159** 

 Πξσηνηππία .160** .140** .161** .060 .109* .041 .316** .807** 1 .053 .068 .138** 

 Δπρέξεηα .249** .229** .076 .234** .188** .118* .199** .048 .053 1 .643** .514** 

Έξγν 4 Δπειημία .213** .213** .142** .151** .156** .106* .075 .069 .068 .643** 1 .812** 

 Πξσηνηππία .228** .243** .186** .124** .155** .127** .098* .159** .138** .514** .812** 1 

 

**  Οη ζπζρεηίζεηο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν p<.01 (2-tailed). 
*  Οη ζπζρεηίζεηο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν p<.05 (2-tailed). 
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     * Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο θαη ν αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε ηελ αληίζηνηρε εξκελεπφκελε δηαζπνξά. 

 

Γηάγξακκα Π.1. H Ηθαλφηεηα Πξφβιεςεο ηεο Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο απφ ηε Γεκηνπξγηθή Πξνζσπηθφηεηα.

.30  (.09) 

.97 (.94) 

94 (.89) 
Γεκηνπξγηθφ 

Απνηέιεζκα 

.96 (.91) 

.86 (.74) 

Γεκηνπξγηθή 

Πξνζσπηθφηεηα 

.74 (.55) 

.69 (.47) 

.98 (.95) 

.78 (.60) 

Γ12 

Γ11 
Πξνζσπηθά 

Υαξαθηεξηζηηθά 

.49 (.24) 

.36 (.13) 

Γ3 

Γ4 

Γ1 

Γ5 

Γ6 

Γηαλνεηηθέο 

Ηθαλφηεηεο 

Γ2 

.68 (.46) 

.61 (.38) 

.57 (.33) 

.50 (.25) 

.62 (.38) 

.54 (.30) 

Γ10 

Γ9 
Πεξηβάιινλ .28 (.08) 

.84 (.71) 

Γ8 

Γ7 Γλψζεηο .54 (.29) 

.61 (.37) 

Γ14 

Γ13 
Κίλεηξα 

.80 (.63) 

.70 (.49) 

Γ17 

Γ18 

Γ15 

Γ19 

Γ20 

Γλσζηηθφ ηπι 

Γ16 
.38 (.15) 

.46 (.21) 

.45 (.20) 

.63 (.39) 

.34 (.12) 

.44 (.19) 

.72 (.52) 

.41  

.25  

.42  

.25  

.44 

.42  

.29  

.55  

.78  

.36  

.44 

.74  

.62 (.38) 

.67 (.45) 

.44 (.19) 

Δπρέξεηα 1 

Δπρέξεηα 2 

Δπρέξεηα 3 

Δπρέξεηα 4 
.37 (.14) 

Δπρέξεηα  

.61 (.37) 

.61 (.37) 

.18 (.03) 

Δπειημία 1 

Δπειημία 2 

Δπειημία 3 

Δπειημία 4 
.25 (.06) 

Δπειημία  

.49 (.24) 

.47 (.22) 

.15 (.02) 

Πξσηνηππία 1 

Πξσηνηππία 2 

Πξσηνηππία 3 

Πξσηνηππία 4  
4 

.28 (.08) 

Πξσηνηππία  
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   * Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο θαη ν αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε ηελ αληίζηνηρε εξκελεπφκελε δηαζπνξά.  

 

 

Γηάγξακκα Π.2. H Ηθαλφηεηα Πξφβιεςεο ηεο Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο απφ ηα Γλσζηηθά Υαξαθηεξηζηηθά.

.44 

.28 

.24 

.41 

 

Ννεκνζχλε 

Γεληθή 

Γεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα 

 

Πξνυπάξρνπζεο 

γλψζεηο ζηα 

Μαζεκαηηθά 

 

.79 (.62) 

.74 (.55) 

Δπρέξεηα 

Πξσηνηππία 

Δπειημία .78 (.61) 

.41  

.42  

.22  

.97 (.94) 

.94 (.88) 
Γεκηνπξγηθφ 

Απνηέιεζκα 

.95 (.90) 

.74  

.77  

.38  

.46  

.47 (.22) 

.43 (.19) 

.17 (.03) 

Πξσηνηππία 1 

Πξσηνηππία 2 

Πξσηνηππία 3 

Πξσηνηππία 4  
4 

.29 (.08) 

Πξσηνηππία  

.59 (.35) 

.60 (.36) 

.20 (.04) 

Δπειημία 1 

Δπειημία 2 

Δπειημία 3 

Δπειημία 4 
.26 (.07) 

Δπειημία  

.45  

.45  

.28  

.55  

.59 (.35) 

.65 (.43) 

.47 (.22) 

Δπρέξεηα 1 

Δπρέξεηα 2 

Δπρέξεηα 3 

Δπρέξεηα 4 
.39 (.13) 

Δπρέξεηα  
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* Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο θαη ν αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε ηελ αληίζηνηρε 

εξκελεπφκελε δηαζπνξά.  

 

Γηάγξακκα Π.3. H Ηθαλφηεηα Πξφβιεςεο ηεο Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο απφ 

ηελ Ζιηθία ησλ καζεηψλ. 

 

 

Ζιηθία 
.32  

.33  
.53  

.32  

.28  

.54  

.24  
.77  

.44  

.32  

.41  
.71  

.99 (.95) 

.97 (.98) 
Γεκηνπξγηθφ 

Απνηέιεζκα 

.92 (.85) 

.48 (.23) 

.72 (.51) 

Δπειημία  

.21 (.04) 

Δπειημία 2 

Δπειημία 4 

.32 (.10) 

Δπειημία 1 

Δπειημία 3 

.52 (.27) 

.75 (.57) 

.46 (.21) 

Δπρέξεηα 1 

Δπρέξεηα 2 

.38 (.14) 

Δπρέξεηα  

Δπρέξεηα 4 

Δπρέξεηα 3 

.41 (.17) 

.41 (.17) 

Πξσηνηππία  

.21 (.04) 

Πξσηνηππία2 

.34 (.12) 

Πξσηνηππία4 

Πξσηνηππία1 

Πξσηνηππία3 

.39 

Μα
ρία

 Γ.
 Κ
άτ
το
υ



 
 
 
 

347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 13

Μα
ρία

 Γ.
 Κ
άτ
το
υ



 
 
 
 

348 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

* Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο θαη ν αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε ηελ αληίζηνηρε εξκελεπφκελε δηαζπνξά.  

 

Γηάγξακκα Π.4. πζρέηηζε κεηαμχ Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο θαη Γεληθήο Γεκηνπξγηθήο Ηθαλφηεηαο. 

 

  .57 

Δπρέξεηα 

Πξσηνηππία 

Δπειημία 
Γεληθή 

Γεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα 

 

.80 (.63) 

(.68) 

.74 (.55) 

.78(.60) 

.96 (.92) 

  .94 (.88) 

Μαζεκαηηθή 

Γεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα  

.97 (.95) 

.41  

.27  

.25  

.43  

.45  

.29  

.56  

.78  

.39  

.45 

.76  

.60 (.36) 

.68 (.47) 

.46 (.21) 

Δπρέξεηα 1 

Δπρέξεηα 2 

Δπρέξεηα 3 

Δπρέξεηα 4 
.36 (.13) 

Δπρέξεηα  

.58 (.34) 

.61 (.37) 

.16 (.03) 

Δπειημία 1 

Δπειημία 2 

Δπειημία 3 

Δπειημία 4 
.23 (.06) 

Δπειημία  

.47 (.22) 

.44 (.20) 

.14 (.02) 

Πξσηνηππία 1 

Πξσηνηππία 2 

Πξσηνηππία 3 

Πξσηνηππία 4  
4 

.25 (.06) 

Πξσηνηππία  

.43  

Μα
ρία

 Γ.
 Κ
άτ
το
υ



 
 
 
 

349 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο θαη ν αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε ηελ αληίζηνηρε εξκελεπφκελε δηαζπνξά.  

 

Γηάγξακκα Π.5. Πξφβιεςεο ηεο Γεληθήο Γεκηνπξγηθήο Ηθαλφηεηαο απφ ηε Μαζεκαηηθή Γεκηνπξγηθφηεηα. 

 

.57 (.33) 

Δπρέξεηα 

Πξσηνηππία 

Δπειημία 
Γεληθή 

Γεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα 

 

.80(.63)

68) 

.74 (.55) 

.78 (.60) 

.96 (.92) 

  .94 (.88) 

Μαζεκαηηθή 

Γεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα  

 

.97 (.95) 

.41  

.27  

.25  

.43  

.45 

.29  

.56  

.78  

.39  

.45 

.76  

.60 (.36) 

.68 (.47) 

.46 (.21) 

Δπρέξεηα 1 

Δπρέξεηα 2 

Δπρέξεηα 3 

Δπρέξεηα 4 
.36 (.13) 

Δπρέξεηα  

.58 (.34) 

.61 (.37) 

.16 (.03) 

Δπειημία 1 

Δπειημία 2 

Δπειημία 3 

Δπειημία 4 
.23 (.06) 

Δπειημία  

.47 (.22) 

.44 (.20) 

.14 (.02) 

Πξσηνηππία 1 

Πξσηνηππία 2 

Πξσηνηππία 3 

Πξσηνηππία 4  
4 

.25 (.06) 

Πξσηνηππία  

.43  
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* Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ην ζπληειεζηή θφξηηζεο θαη ν αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε ηελ αληίζηνηρε εξκελεπφκελε δηαζπνξά.  

 

Γηάγξακκα Π.6. Πξφβιεςεο ηεο Μαζεκαηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο απφ ηε Γεληθή Γεκηνπξγηθή Ηθαλφηεηα. 

.57 (.33) 

Δπρέξεηα 

Πξσηνηππία 

Δπειημία 

Γεληθή 

Γεκηνπξγηθή 
ηθαλφηεηα 

 

.80(.63) 

.74 (.55) 

.78 (.60) 

.96 (.92) 

  .94 (.88) 

Μαζεκαηηθή 

Γεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα  

 

.97 (.95) 

.41  

.27  

.25  

.43  

.45  

.29  

.56  

.78  

.39  

.45 

.76  

.60 (.36) 

.68 (.47) 

.46 (.21) 

Δπρέξεηα 1 

Δπρέξεηα 2 

Δπρέξεηα 3 

Δπρέξεηα 4 
.36 (.13) 

Δπρέξεηα  

.58 (.34) 

.61 (.37) 

.16 (.03) 

Δπειημία 1 

Δπειημία 2 

Δπειημία 3 

Δπειημία 4 
.23 (.06) 

Δπειημία  

.47 (.22) 

.44 (.20 

.14 (.02) 

Πξσηνηππία 1 

Πξσηνηππία 2 

Πξσηνηππία 3 

Πξσηνηππία 4  
4 

.25 (.06) 

Πξσηνηππία  

.43  
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