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Αντί - Προλόγου  
 
 

Από νεότερη ηλικία έδειξα κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 
τέχνες . Αυτό το ενδιαφέρον µου τελικά έγινε µεγαλύτερο στο 
Πανεπιστήµιο , καθώς εκεί είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ περισσότερο 
µε αυτές αφού στο τµήµα της Προσχολικής Εκπαίδευσης , στο οποίο 
φοίτησα , τα µαθήµατα που αφορούν γενικά τις τέχνες είναι αρκετά  όπως 
κουκλοθέατρο , ζωγραφική , εικαστικά και άλλα πολλά . Στα πλαίσια 
όµως των εργαστηρίων που παρακολούθησα στο 7ο εξάµηνο των 
σπουδών µου στο Στέκι Παιδιού του ∆ήµου Βόλου , για την κατεύθυνση 
της εµψύχωσης  ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή µε τόσες µορφές τέχνης, 
όπως µε την ζωγραφική , το κόσµηµα , την κεραµική , την µουσική 
προπαιδεία , το θεατρικό παιχνίδι , τα παιχνίδια φαντασίας , τις 
κατασκευές και αρκετά άλλα , που µε βοήθησαν να καταλάβω ακόµη 
περισσότερο την προσφορά των τεχνών στον άνθρωπο .  

Η εµπειρία µου απ ' όλα αυτά τα εργαστήρια που παρακολούθησα 
ήταν µοναδική , καθώς µέχρι πριν δεν είχα σκεφτεί πως τα παιδιά θα 
µπορούσαν να µάθουν τόσα πράγµατα , από τόσο µικρή ηλικία , και πως 
υπήρχαν και τα ανάλογα εργαστήρια για να πραγµατοποιηθεί κάτι τέτοιο. 
Οι περισσότεροι εµψυχωτές ήταν έµπειροι , ενηµερωµένοι κατάλληλα 
για το αντικείµενο που δίδασκαν , και όλες οι ώρες περνούσαν ευχάριστα 
µ ' αυτή την ανταλλαγή γνώσεων , πληροφοριών και ιδεών  ανάµεσα 
στους εµψυχωτές και στα παιδιά .  
 Οι ώρες που πέρασα µέσα σ ' αυτά τα εργαστήρια , ήταν πολύτιµες 
για την απόκτηση εµπειριών τόσο για τον τρόπο και την µέθοδο 
διδασκαλίας όσο και για τις αντιδράσεις των παιδιών σ ΄όλα αυτά τα 
ερεθίσµατα που έπαιρναν . Άλλα παιδιά έδειχναν να '' καταβροχθίζουν '' 
στην κυριολεξία  ό,τι άκουγαν και δηµιουργούσαν µε την φαντασία και 
τον ενθουσιασµό τους όµορφα έργα, ενώ κάποια  άλλα έδειχναν 
νωχελικά και ανάλογα µε το θέµα που επεξεργάζονταν κάθε φορά στο 
εργαστήρι , εκδήλωναν ενδιαφέρον ή αδιαφορούσαν παντελώς .  
Εκείνη την περίοδο άρχισα να συζητώ για το θέµα της πτυχιακής µου µε 
τον κύριο Μαγουλιώτη Απ . Λέκτορα , και την κυρία Ζαφειροπούλου Μ . 
Επίκουρη  καθηγήτρια του Π.Τ.Π.Ε. και µου έδωσαν την ιδέα να 
µελετήσω γιατί  '' κάποια παιδιά δείχνουν ενδιαφέρον , ενθουσιασµό , κι 
εργάζονται µε ιδιαίτερη εµµονή , προσοχή , φαντασία και µεράκι για τα 
έργα τους , ενώ κάποια άλλα όχι . Από πού δηλαδή προέρχονται όλα  
αυτά , κι αν κάποια παιδιά έχουν ιδιαίτερη κλίση προς µία τέχνη '' .  
 Στην αρχή που το θέµα της πτυχιακής µου επικεντρώθηκε πάνω   
'' στα παιδιά µε ιδιαίτερες κλίσεις '' , τα εµπόδια που συνάντησα 
προκειµένου να αρχίσω την έρευνά µου ήταν µεγάλα .  
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 Ευτυχώς όµως η βοήθεια του κύριου Μαγουλιώτη ήταν πολύτιµη 
αφού µε βοήθησε να ξεπεράσω αντικειµενικές δυσκολίες και να στρέψω 
την έρευνά µου σε δρόµους που εγγυηµένα έδιναν αξιόλογα 
συµπεράσµατα για τους παράγοντες που επιδρούν αποφασιστικά στην 
ανάπτυξη της δηµιουργικότητας του παιδιού , συµπεράσµατα που 
αναλυτικά θα εκθέσω στην πορεία της πτυχιακής µου εργασίας . 
 Ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω λοιπόν στον κύριο Μαγουλιώτη 
Απ. Λέκτορα που µε καθοδήγησε σωστά ώστε να ολοκληρώσω µε 
επιτυχία την εργασία µου . Επίσης ευχαριστώ την κυρία Ζαφειροπούλου 
Μ., Επίκουρη Καθηγήτρια του τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας , για το ερευνητικό µέρος της εργασίας  και 
για την ψυχολογική υποστήριξη που µου προσέφερε , και τον κύριο 
Κτιστόπουλο Βαγγέλη που µου επέτρεψε να πραγµατοποιήσω την έρευνά 
µου στο Στέκι Παιδιού. Μέσα από την καρδιά µου ευχαριστώ την κυρία 
Αγλαϊνη Σπυριδούλα , εµψυχώτρια στο εργαστήρι ζωγραφικής στο Στέκι 
Παιδιού του ∆ήµου Βόλου , που µε δέχτηκε εγκάρδια στα µαθήµατά της 
για τρεις µήνες δίνοντάς µου πληροφορίες και συµβουλές , τα παιδιά του 
τµήµατος ζωγραφικής  και τους γονείς τους , που δέχτηκαν να 
αφιερώσουν λίγη ώρα από τον πολύτιµο χρόνο τους για να 
συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια που τους έδωσα . Τέλος , τις 
συµφοιτήτριές µου από το 1ο έτος του τµήµατος Προσχολικής 
Εκπαίδευσης , που δέχτηκαν κι αυτές να βοηθήσουν στην έρευνα µου , 
την κυρία Ρούση Χριστίνα και την φίλη µου Ρετσινά Νεκταρία .  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
 
Εισαγωγή  
 

Με την πτυχιακή εργασία προσπαθήσαµε να µελετήσουµε σε 
θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο τους παράγοντες εκείνους που 
επηρεάζουν τα παιδιά να ασχοληθούν µε κάποια τέχνη , όπως είναι τα 
κίνητρα , το οικογενειακό περιβάλλον µε τις διαφορετικές αξίες του 
καθώς και η κληρονοµικότητα , και πώς όλα αυτά µπορούν να 
επιδράσουν αρνητικά ή θετικά αρχικά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος 
από την πλευρά του παιδιού για την τέχνη αλλά και στην ενασχόλησή 
του µε αυτή . Επίσης διερευνήσαµε τον όρο  δηµιουργικότητα , τη  
σηµασία της , ποιες λειτουργίες συµµετέχουν σ ΄αυτή , καθώς και την 
σχέση της µε τα παιδιά . Η παρούσα εργασία περιλαµβάνει θεωρητικό 
και ερευνητικό µέρος . 

 
� Α .Στο θεωρητικό µέρος , του πρώτου κεφαλαίου, επιχειρείται µια 
αναφορά στον ορισµό της καλλιτεχνικής απασχόλησης και 
δηµιουργικότητας , καθώς και του ρόλου τους στην ζωή του 
ανθρώπου και συγκεκριµένα του παιδιού  καθώς και στα στάδια από 
τα οποία περνάει ο καλλιτέχνης προκειµένου να τελειοποιήσει τις 
ιδέες του .  

• Στο δεύτερο κεφάλαιο προσπαθούµε να ορίσουµε και να διακρίνουµε 
τα κίνητρα , καθώς και να ξεχωρίσουµε µερικά όπως : την κοινωνική 
τάξη , τις µεθόδους ανατροφής , τις αξίες των κοινωνικών τάξεων , 
τον ρόλο της κληρονοµικότητας , του κοινωνικού κλίµατος και της 
οικογένειας .  

• Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόµαστε στον ορισµό της δηµιουργικότητας, 
στις νοητικές λειτουργίες που συµµετέχουν στην εκτέλεση ενός 
έργου, στα κριτήρια της δηµιουργικής σκέψης όπως : η φαντασία , η 
ευχέρεια , η ευελιξία , η περιέργεια , η πρωτοτυπία κ . α . , και 
ορίζουµε ποια είναι τα ιεραρχικά επίπεδα της δηµιουργικότητας 
(εκφραστική , τεχνική , ερευνητική , νεοτεριστική , και αναδυόµενη) . 
Επίσης µελετούµε τα στάδια από τα οποία περνάει µια δηµιουργική 
διαδικασία , τον ρόλο του οικογενειακού περιβάλλοντος στην επίδοση 
του ατόµου, αλλά και τις θεωρίες που υπάρχουν σχετικά µε την 
δηµιουργικότητα και το ταλέντο .  

• Στο τέταρτο κεφάλαιο βλέπουµε την δηµιουργικότητα σε σχέση µε το 
παιδικό σχέδιο , την καλλιτεχνική διεργασία στην προσχολική αγωγή 
και στα πρώτα χρόνια του δηµοτικού , την εξέλιξη της παιδικής 
γραφής  αλλά και το κίνητρο του παιδιού να ασχοληθεί µε το σχέδιο .  
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� Β . Στο δεύτερο µέρος της εργασίας  - στο ερευνητικό µέρος - του 

πέµπτου κεφαλαίου , εξετάζουµε τα εξής στοιχεία :  
     σε ποιον βαθµό τα παιδιά είναι δηµιουργικά;  
     σε τι περιβάλλον µεγαλώνουν τα δηµιουργικά παιδιά ; 
     σε τι περιβάλλον οι γονείς τους ; 
     από πού επηρεάζεται το παιδί ; 
     και ποια είναι η σχέση του µε την τέχνη ;  
    Αυτά τα ερωτηµατικά αποτελούν το στόχο της ερευνητικής εργασίας .  
• Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζουµε τις υποθέσεις της έρευνάς :  
- υποθέτουµε πως η στάση των γονιών του δείγµατος απέναντι στο  
θέµα της τέχνης θα επηρέασε και τα παιδιά τους ,    

- οι γονείς των παιδιών του δείγµατος , επηρεάστηκαν από το 
περιβάλλον µέσα στο οποίο µεγάλωσαν ,  

- οι γονείς που ασχολούνται µε κάποια τέχνη επηρεάστηκαν από κάποιο 
συγγενικό τους πρόσωπο και οι ίδιοι αισθάνονται πληρότητα , 
ευχαρίστηση και διασκέδαση ασκώντας την τέχνη ,  

- και πως τα παιδιά ξεκίνησαν να παρακολουθούν το εργαστήρι 
ζωγραφικής επειδή τα ίδια το θέλησαν , αλλά κι επειδή είχαν την 
υποστήριξη και την ενθάρρυνση των γονιών τους . 

     Ενώ για τους φοιτητές υποθέτουµε πως : 
- ο βαθµός και η ποιότητα ενασχόλησης των φοιτητών µε τις τέχνες θα    
επηρεάστηκε από το οικογενειακό τους περιβάλλον .  

• Στο έβδοµο κεφάλαιο αναφερόµαστε στη µέθοδο της ερευνάς , στο 
δείγµα και στα εργαλεία της έρευνας : µελετήσαµε τα κριτήρια της 
δηµιουργικής σκέψης παιδιών από το Στέκι Παιδιού του ∆ήµου 
Βόλου , ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν οι γονείς των παιδιών 
αυτών , αλλά και φοιτητές του Π. Τ. Π . Ε . , και προχωρούµε στα 
συµπεράσµατα ( στο κεφάλαιο οκτώ ) . 

• Στο τέλος της εργασίας ακολουθεί ένα παράρτηµα µε :  
α ) το κριτήριο δηµιουργικότητας που χρησιµοποιήσαµε ,  
β ) το ερωτηµατολόγιο που δώσαµε στους γονείς και  
γ ) το ερωτηµατολόγιο που δώσαµε στους φοιτητές . 
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Κεφάλαιο 1ο : Καλλιτεχνική απασχόληση 
 
1 . 1 . Καλλιτεχνική απασχόληση και αγωγή  
 
  
 Μέσα σε έναν κόσµο όπου όλα περιστρέφονται γύρω από τις αξίες, 
την κοινωνική άνοδο και την επιτυχία , η τέχνη συχνά θεωρείται 
απασχόληση για τον ελεύθερο χρόνο  και συµβολίζει τον πλούτο και την 
κοινωνική εκλέπτυνση . Γι ' αυτό και οι  περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι 
σε θέση να καταλάβουν και να νιώσουν τη βαθύτερη ικανοποίηση που 
µπορεί να δώσει η τέχνη .  
 Οι αξίες µέσα από τις οποίες µεγαλώνουν τα παιδιά µιας 
κοινωνίας, τα επηρεάζουν από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής τους , 
και τις αποκτούν µέσα από τα ερεθίσµατα που δέχονται στο σπίτι , στο 
κατάστηµα και τη γειτονιά . Γενικότερα η εξωσχολική εµπειρία του 
παιδιού αποτελεί υπολογίσιµη δύναµη .  

Βέβαια υπάρχει κι ένας αρκετά µεγάλος αριθµός ανθρώπων που 
ενδιαφέρεται για την τέχνη .''Η δηµοτικότητα της τέχνης ως καλλιτεχνική 
απασχόληση , καθρεφτίζει τη διαδοµένη επιθυµία της δεξιοτεχνίας στην 
κατασκευή αντικειµένων . Αντιλαµβανόµαστε όλο και περισσότερο ότι η 
ποιότητα της ζωής επηρεάζεται από τον τρόπο µε τον οποίο 
διαµορφώνουµε το καθηµερινό περιβάλλον µας''(Chapman, 1993, σ. 10) . 

Τα παιδιά κατά την διάρκεια της ανάπτυξής τους , έλκονται από 
προϊόντα που '' µοιάζουν καλλιτεχνικά '' , όπως βιβλία όπου χρωµατίζουν 
τις εικόνες , κι έτσι αποκτούν κάποιες έννοιες σχετικές µε την τέχνη . '' 
Επίσης η τηλεόραση , τα κόµικς και οι κινηµατογραφικές ταινίες 
επηρεάζουν την αντίληψη του παιδιού για το τι αξίζει να κάνει , να έχει 
και να επιδιώκει κανείς '' (Chapman,1993, σ. 10) . 

Το παιδί µέσα στον κόσµο των M.M.E. , της διαφήµισης , των 
καταναλωτικών προϊόντων και του περιβάλλοντος , δεν έχει ευκαιρίες να 
εκφράσει το πώς καταλαβαίνει την ζωή του , το νόηµα της ζωής , και 
γιατί η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετική . Η καλλιτεχνική 
αγωγή είναι ικανή να εξοικειώσει το παιδί µε τα συναισθήµατα  και µε 
ιδέες ακριβέστερες για το ανθρώπινο πνεύµα . Η τέχνη µπορεί να 
''επιτρέψει στο παιδί να εξερευνήσει τα βαθύτερα νοήµατα των οπτικών 
µορφών '' (Chapman,1993,σ. 10) . 

Οι τρεις βασικοί σκοποί της καλλιτεχνικής αγωγής είναι η 
προσωπική πλήρωση , η τροφοδοσία της κοινωνικής συνείδησης και η 
µεταβίβαση της πολιτιστικής κληρονοµιάς από γενιά σε γενιά .  

Όταν το παιδί χρησιµοποιεί την τέχνη ως εκφραστικό µέσο αλλά 
και ως  µέσο µε το οποίο ανταποκρίνεται στην ζωή , τότε η τέχνη γίνεται 
πηγή προσωπικής πλήρωσης . '' Η αντιληπτική εγρήγορση και οι 
εκφραστικές δυνάµεις του παιδιού πρέπει να καλλιεργηθούν , ώστε αυτό 
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να µπορεί να διασαφηνίσει τα συναισθήµατά του και να βγάλει νόηµα 
µέσα από την πολύβουη και βροντερή σύγχυση της ακατέργαστης 
εµπειρίας '' 
(Chapman,1993,σ. 22) . 
 Επιπλέον , η προσπάθεια του παιδιού να συνδεθεί µε την 
καλλιτεχνική κληρονοµιά  παίρνει προσωπικό χαρακτήρα , δίνει αξία στα 
έργα άλλων ανθρώπων κι επιβεβαιώνει τη γνησιότητα της δικής του 
δηµιουργικής προσπάθειας . 

 Ταυτόχρονα το παιδί θα πρέπει να καταλάβει ότι '' οι οπτικές 
µορφές που δηµιουργεί , το βοηθούν να εκφράσει την ταυτότητά του , 
καθώς και το γεγονός ότι ανήκει σε µια οµάδα ''. Γι ' αυτό και πρέπει να 
βοηθιούνται τα παιδιά , για να συνειδητοποιούν ότι '' υπάρχουν πολλοί 
τρόποι µε τους οποίους µπορούν να διαµορφωθούν οι οπτικές µορφές  
και να εκφράσουν τα συναισθήµατα των ανθρώπων που ανήκουν σε 
διαφορετικές κουλτούρες '' (Chapman,1993, σ. 23) . 
 
 
1 . 2 . ∆ηµιουργική , καλλιτεχνική  απασχόληση  
 

Τα παιδιά από την προσχολική ακόµη ηλικία απασχολούνται µε 
κάτι και έχουν '' χόµπι ''  . Σύµφωνα µε την Παιδαγωγική Ψυχολογική 
Εγκυκλοπαίδεια , ο όρος χόµπι '' υποδηλώνει την απασχόληση στην 
οποία επιδίδεται κανείς µε ιδιαίτερη ευχαρίστηση χωρίς όµως η 
απασχόληση αυτή να εµπίπτει στα κύρια επαγγελµατικά ενδιαφέροντά 
του . Η ανιδιοτελής αφοσίωση και η συνειδητή διαφορετική απασχόληση 
έναντι επαγγελµατικής απασχόλησης αποτελούν τα κύρια 
χαρακτηριστικά του χόµπι , στο οποίο επιδίδεται κανείς κατά τις 
ελεύθερες ώρες του ''  (Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, 
Λεξικό, σ. 5136) . 
  Από ανθρωπολογικής σηµασίας , πολλά χόµπι παρουσιάζουν 
χαρακτηριστικά παιχνιδιού και αποτελούν βασική πηγή ικανοποίησης 
του ανθρώπου , γι ' αυτό και δεν µπορεί να θεωρηθεί δευτερεύον ή 
ασήµαντο , αφού µε την αύξηση του φιλελεύθερου χρόνου του 
ανθρώπου, αυξάνεται και η σπουδαιότητά του .  
 Από την άλλη πλευρά , η παιδαγωγική σηµασία του χόµπι , 
''συνίσταται στην ενίσχυση της ικανότητας του ανθρώπου να 
διαµορφώνει τον ελεύθερο χρόνο του  και να ενισχύει τη βασική ζωική 
δύναµη που ενέχει η ανάπαυση . Για την εκλογή του ατοµικού χόµπι από 
µια πληθώρα δυνατοτήτων , παρουσιάζεται συχνά ως επιθυµητή η 
παροχή συµβουλής . Αυτό ισχύει για χόµπι που καθορίζονται απ ' τα 
στάδια ωφέλιµης του παιδιού ή του εφήβου , για τα παιχνίδια , τις 
συλλογές και τις κατασκευές . Σκοπός της συµβουλής για την επιλογή 
ενός χόµπι είναι η στροφή των κλίσεων από ακατάλληλα χόµπι , προς 
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χόµπι ανάλογα προς την δυνατότητα του υποκειµένου και ωφέλιµα γι ' 
αυτό . Στην εξωσχολική αγωγή (προ πάντος στην οικογένεια και στις 
οργανώσεις νέων) πρέπει να προετοιµάζεται το κατάλληλο περιβάλλον 
για την καλλιέργεια του χόµπι . Η συχνή αλλαγή του χόµπι αντιτίθεται 
στην σηµασία του . Μολονότι η απασχόληση µε το χόµπι είναι 
ερασιτεχνική , µπορεί , εντούτοις , να αχθεί σε υψηλό βαθµό απόδοσης '' 
(Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, Λεξικό ,σ. 5137). 
 Όπως γίνεται φανερό τα παιδιά ασχολούνται µε χόµπι από  τα 
πρώτα στάδια της ζωής τους και συγκεκριµένα µε το παιχνίδι , που κι 
αυτό θεωρείται το πρώτο χόµπι του παιδιού . Εκτός όµως από το παιχνίδι, 
τα παιδιά ασχολούνται και µε τις τέχνες , ως µορφές παιχνιδιού .  
 
 
1 . 3 .  Τα στάδια της καλλιτεχνικής διεργασίας  
 
 Οι φάσεις της καλλιτεχνικής διεργασίας εναλλάσσονται , 
επαναλαµβάνονται και συγχωνεύονται µε τρόπο µοναδικό για κάθε 
καλλιτέχνη που θέλει να έχει µια προσωπική µέθοδο για δηµιουργική 
τέχνη .  
Αρχικά οι καλλιτέχνες αναπτύσσουν µια ιδέα , µέσω µιας αργής 
διαδικασίας κυοφορίας , κι ενώ άλλοι ψάχνουν συνειδητά την έµπνευση , 
σε κάποιους άλλους έρχεται αστραπιαία . Το σηµαντικότερο στοιχείο σ ' 
αυτό το στάδιο είναι το κίνητρο για τη δηµιουργία της τέχνης .  
 Στη συνέχεια περνάµε στη φάση της διεργασίας , κατά την οποία ο 
καλλιτέχνης επεξεργάζεται την βασική του ιδέα  και µεταµορφώνει τις 
ιδέες και τα συναισθήµατά του σε οργανωµένη δραστηριότητα . Αυτή η 
φάση της επεξεργασίας και της εκλέπτυνσης , είναι πολύ σηµαντική για 
το παιδί . Γι ' αυτό και το παιδί θα πρέπει να µάθει να στοχάζεται πάνω 
στα έργα του , έτσι ώστε να µάθει να επεκτείνει και να τελειοποιεί τις 
ιδέες του , δίνοντάς τους οπτική µορφή .  
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Κεφάλαιο 2ο : Κίνητρα 
 
2. 1 . Ορισµός κινήτρου 
 
 Η συµπεριφορά και η δράση των ανθρώπων αιτιολογείται από τα 
κίνητρα . '' Κίνητρο είναι ο,τιδήποτε κινεί , ωθεί ή παρασύρει σε δράση 
ένα άτοµο '' (Κωσταρίδου - Ευκλείδη,1999,σ. 17) , και σύµφωνα µε την 
κυρίαρχη θεωρία , '' κάθε συµπεριφορά οφείλεται σε κάποιο κίνητρο '' , 
και στόχος η λειτουργία κάθε ενστίκτου , κάθε πράξης ή συνήθειας , 
είναι να µειώσει ή να εξαλείψει έναν ερεθισµό ή µια διέγερση στο 
νευρικό σύστηµα (Ανοικτό Πανεπιστήµιο,1985,σ. 124) . 
 Τα κίνητρα ανάλογα µε τις αιτίες τους χωρίζονται σε δύο 
κατηγορίες . Στα εσωτερικά , που δηµιουργούνται από διαταραχές της 
οµοιοστατικής ισορροπίας ή οµοιοστατικές ανάγκες του οργανισµού , 
όπως τα ένστικτα , οι ορµές , οι σκοποί , οι επιθυµίες  ή προθέσεις , τα 
συναισθήµατα και οι διάφορες συγκινησιακές καταστάσεις , και τα 
εξωτερικά , όπως οι αµοιβές , τα θέλγητρα , τα φόβητρα ή οι απωθητικοί 
ερεθισµοί .  
 Επίσης τα κίνητρα µπορεί να είναι εγγενή ή επίκτητα , δηλαδή να 
έχουν κληρονοµική βάση , όπως τα ένστικτα , ή να αποκτιούνται µέσα 
από διαδικασίες µάθησης κατά την αλληλεπίδραση του ατόµου µε το 
περιβάλλον . Μπορούν επίσης να διακριθούν σε φυσιολογικά κίνητρα 
που εξυπηρετούν την λειτουργία του οργανισµού και τη συστηµατική 
οµοιόσταση , στα βιολογικά τα οποία βοηθούν κι εξυπηρετούν την 
επιβίωση , την συντήρηση , την αναπαραγωγή και το είδος του ατόµου , 
και στα ψυχολογικά , που έχουν να κάνουν µε το θυµικό , την 
προσωπικότητα και τις συναλλαγές του ατόµου µε το φυσικό και 
κοινωνικό περιβάλλον . 
 
 
2 . 2 . Εσωτερικά κίνητρα 
 
Τα εσωτερικά κίνητρα είναι φυσιολογικές ανάγκες του ανθρώπου , που 
έχουν να κάνουν µε τις γνώσεις , τις ιδέες , τους στόχους και τις αξίες 
που έχουν τα άτοµα . '' Έτσι ενισχυτής µπορεί να είναι η πληροφοριακή 
επανατροφοδότηση , η οποία παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην τροποποίηση 
της συµπεριφοράς , τη συνέχιση ή τη διακοπή της '' (Κωσταρίδου - 
Ευκλείδη,1999,σ. 92) . 
 Αυτή η επανατροφοδότηση µπορεί να προέρχεται από την '' αυτό - 
παρακολούθηση '' των αποτελεσµάτων της δράσης του οργανισµού ή από 
εξωτερικές πηγές  και λειτουργεί ως κίνητρο µέσω της πληροφόρησης 
του συστήµατος για τα αποτελέσµατα της δράσης του .  
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 Εσωτερικά κίνητρα επίσης αποτελούν οι διάφορες εµπειρίες που οι 
άνθρωποι τους αποδίδουν υποκειµενική αξία , καθώς αυτές µπορούν να 
επηρεάζουν τις επιλογές µεταξύ εναλλακτικών δυνατοτήτων δράσης .  
 
 
2 . 3 . Εξωτερικά κίνητρα 
 
Από την άλλη πλευρά , τα εξωτερικά κίνητρα έχουν να κάνουν µε το τι 
είναι θελκτικό και τι όχι , µε την ποιότητα , µε την ποσότητα αµοιβής , 
για παράδειγµα η ενίσχυση ενδυναµώνει την συµπεριφορά  ενώ η µείωσή 
της αποδυναµώνει .  
 Επίσης τα εξωτερικά κίνητρα έχουν άµεση σχέση µε την ενίσχυση. 
Η ενίσχυση αποτελείται από δύο βασικά είδη : την πρωταρχική ενίσχυση 
που '' αφορά ο,τιδήποτε µειώνει τις βασικές ανάγκες του οργανισµού '', 
και η δευτερογενής ενίσχυση , '' που αφορά ο,τιδήποτε ικανοποιεί τον 
οργανισµό , χωρίς όµως να υπάρχει άµεση σύνδεση µε τις πρωταρχικές 
ανάγκες του ''(Κωσταρίδου - Ευκλείδη,1999,σ. 91).Τα εξωτερικά κίνητρα 
αποτελούν δευτερογενή ενίσχυση και γι ' αυτό , η ίδια ενασχόληση µε 
ένα αντικείµενο που συνδέεται µε κάτι ενώ υπό άλλες συνθήκες 
ικανοποιούσε βασικές ανάγκες του οργανισµού , φαίνεται ότι είναι 
αρκετός λόγος για να ενισχύεται η σχετική συµπεριφορά . 
 
 
2 . 4 . Οικογένεια , κληρονοµικότητα και περιβάλλον   
 

Πολλοί ψυχολόγοι υποστηρίζουν πως η σχολική επίδοση των 
παιδιών και κατ ' επέκταση κάθε επίδοσή τους , είναι ανάλογη µε την 
κοινωνική τάξη . Οι διάφορες µελέτες που έχουν γίνει , απέδειξαν , µε τα 
τεστ νοηµοσύνης που χρησιµοποίησαν  πως τα παιδιά της µεσαίας τάξης, 
έχουν καλύτερη επίδοση από τα παιδιά της εργατικής τάξης . Αυτό 
εξηγείται από την υπόθεση ότι η µεσαία τάξη '' χαρακτηρίζεται από µια 
βασική διανοητική ανωτερότητα , που διατηρείται χάρη σε µια τάση 
κληρονοµικής µεταβίβασης της έµφυτης νοηµοσύνης '' (Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο,1985,σ. 161) . Παρόλα αυτά όµως οι περιβαλλοντικοί 
παράγοντες µπορούν να αλλοιώσουν κάποιες βασικές γενετικές σχέσεις .  
 Στον τοµέα των κινήτρων , οι στάσεις των γονέων για την 
εκπαίδευση , το επάγγελµα , καθώς και ο βαθµός ενθάρρυνσης που 
προσφέρουν στο παιδί για τις σχολικές εργασίες , επηρεάζουν σηµαντικά 
τον δείκτη νοηµοσύνης και την επίδοσή του .  
Ένας µελετητής , ο Fraser (Fraser,1959) διαπίστωσε ότι η σχέση των 
γονέων µε το βιβλίο και η µόρφωσή τους , το εισόδηµα , το επάγγελµα 
και ο χώρος όπου το παιδί ζει και αναπτύσσεται , έχει σηµαντική σχέση 
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µε τον δείκτη νοηµοσύνης και την επίδοση του στο σχολείο και 
γενικότερα στις δραστηριότητες του .  

Πολλές από τις έρευνες που έχουν γίνει , συγκέντρωσαν την 
προσοχή τους στους προφανείς οργανισµούς που οι γονείς 
χρησιµοποιούν για να κοινωνικοποιήσουν τα παιδιά τους , προσπαθώντας 
µ ' αυτό τον τρόπο να απλουστεύσουν την περίπλοκη σχέση ανάµεσα στο 
περιβάλλον και την αναπτυσσόµενη προσωπικότητα .  
 Σύµφωνα λοιπόν µε τις έρευνες , '' οι αντιλήψεις των γονέων 
αναφορικά µε το τι κάνουν στο παιδί , αποτελούν επαρκή περιγραφή του 
τι πραγµατικά γίνεται στο παιδί '' (Ανοικτό Πανεπιστήµιο,1985,σ.164) . 
Παρόλα αυτά όµως , επειδή οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πιο '' λεπτές '' 
και '' αδιόρατες '' , ένα παιδί µπορεί να ζει µε τα πολιτιστικά πρότυπα της 
οικογενειακής ζωής , αλλά να µην επηρεάζεται από τις απόψεις και τις 
αντιλήψεις των γονιών του για το πώς πρέπει να αντιµετωπίσει 
συγκεκριµένες καταστάσεις .  
 Μια άλλη άποψη σε σχέση µε το θέµα αυτό , εκφράστηκε από τον 
Veroff (Veroff,1965) , σύµφωνα µε τον οποίο '' υπάρχει ένα κρίσιµο 
στάδιο για την εκµάθηση των συναισθηµατικών συνειρµών που 
συνοδεύουν την ανάπτυξη των κινήτρων και των προσδοκιών σχετικά µε 
αυτά . Αν το περιβάλλον υποβοηθά τη µάθηση αυτών των συνειρµών στη 
διάρκεια της κρίσιµης περιόδου , τότε θα αναπτυχθούν , ισχυρά κίνητρα . 
Αν το περιβάλλον υποβοηθά τη µάθηση αυτή πριν από την κρίσιµη 
περίοδο , θα αναπτυχθεί άγχος σε σχέση µε αυτά τα κίνητρα και αν την 
υποβοηθά µετά το τέλος της κρίσιµης περιόδου , θα προκύψουν πολύ 
συγκεκριµένα κίνητρα και προσδοκίες '' (Ανοικτό Πανεπιστήµιο,1985,σ. 
165) . Αυτή η υπόθεση του Veroff (Veroff,1965) δίνει έµφαση στην 
ιδιαίτερη σηµασία που '' παίζει '' το περιβάλλον για την αναπτυσσόµενη 
προσωπικότητα και νοηµοσύνη .  

Γενικότερα συµπεραίνουµε πως η ενθάρρυνση των γονιών 
επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό τα κίνητρα και την επίδοση των παιδιών 
τους στο σχολείο και στις δραστηριότητές τους . Γι ' αυτό και τα παιδιά 
τείνουν να µελετούν καλά όταν οι γονείς τους ενδιαφέρονται για την 
πρόοδό τους στο σχολείο , ενώ µελετούν λίγο και αδιαφορούν όταν οι 
γονείς τους δεν ενδιαφέρονται .  

Πολλές µελέτες έχουν επισηµάνει πως η κοινωνική τάξη εξασκεί 
επιρροή στην ανάπτυξη των κινήτρων και της επίδοσης των παιδιών . Η 
Davis (Davis,1948,1949,1960) έχει υποστηρίξει την χρήση της ταξικής 
ανάλυσης για την διερεύνηση του περιβάλλοντος και για τους 
παράγοντες που επηρεάζουν την διανοητική ανάπτυξη και γενικότερα 
την ανάπτυξη της προσωπικότητας , έτσι ώστε να µπορούµε να 
περιγράψουµε την '' πολιτιστική εµπειρία του παιδιού '' (Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο,1985,σ. 167) .  
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Μια από τις κύριες επιδράσεις πρέπει να αναζητηθεί στην 
νοοτροπία και στις παραδοχές των γονέων . Οι γονείς που εξασκούν 
επαγγέλµατα , τα οποία απαιτούν ειδική εκπαίδευση ( έχουν τελειώσει 
γυµνάσιο  ή κάποια ανάλογη σχολή ) , έχουν ανέλθει σε µια κοινωνική 
θέση σύµφωνα µε την οποία , µια τέτοια µόρφωση θεωρείται δεδοµένη . 
Αυτή η βεβαιότητα δεν οφείλεται τόσο στην συνειδητή αξία της 
εκπαίδευσης , αλλά '' µπορεί να είναι µια απλή κοινωνική σύµβαση που 
ποτέ δεν έχει αµφισβητηθεί '' (Ανοικτό Πανεπιστήµιο,1985,σ. 168) .  

Οι έρευνες που έγιναν , έδειξαν πως τα παιδιά της κατώτερης 
µεσαίας τάξης είχαν καλές επιδόσεις στο σχολείο και ήθελαν να 
φοιτήσουν και σε πανεπιστήµιο , επειδή είχαν εσωτερικεύσει τις αξίες 
των γονιών τους  και είχαν επαρκή κίνητρα για να ξεπεράσουν τα 
εµπόδια που αντιµετώπιζαν ως µέλη της κατώτερης µεσαίας τάξης . 
Υπήρχαν όµως και παιδιά των οποίων των οποίων οι γονείς , επειδή  ήταν 
ικανοποιηµένοι µε τον τρόπο ζωής τους , δεν είχαν τα κίνητρα και τις 
αξίες για να αυξήσουν τις επιδόσεις τους ή να φοιτήσουν σε κάποια 
ανώτερη σχολή . 
 Σύµφωνα µε τον Hyman (Hyman,1953) το σύστηµα πεποιθήσεων 
και αξιών αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κατώτερης τάξης , και 
παίζει σηµαντικό ρόλο στη σχέση της χαµηλής θέσης και στην απουσία 
της '' ανοδικής κινητικότητας '' (Ανοικτό Πανεπιστήµιο,1985,σ.171) . 
Αυτό το σύστηµα αξιών έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 
1 . '' µικρότερη έµφαση στους παραδοσιακούς υψηλούς στόχους  
        επιτυχίας '' ,  
2 . '' αυξηµένη συνείδηση της έλλειψης ευκαιριών για επιτυχία '' , και 
3 .''µικρότερη έµφαση στην επίτευξη στόχων που , στην συνέχεια θα 
συνέβαλαν στην επιτυχία '' (Ανοικτό Πανεπιστήµιο,1985,σ. 172) .  
Γενικότερα οι χαµηλότερες τάξεις χαρακτηρίζονται από '' µειωµένη 
καταβολή προσπάθειας , από επίγνωση της έλλειψης ευκαιριών , και από 
διαφορετικές ιδέες για το πώς µπορεί να επιτευχθεί η κοινωνική 
κινητικότητα '' (Ανοικτό Πανεπιστήµιο,1985,σ. 172) .  
 Ο Rosen (Rosen,1956) υποστήριξε πως για να µπορέσει το άτοµο 
να έχει µια σωστή επίδοση , θα πρέπει να προγραµµατίζει , να θυσιάζει 
και να αγωνίζεται µε συνέπεια , προκειµένου να πραγµατοποιήσει το 
στόχο του . Κι όλα αυτά εν µέρει θα εξαρτώνται από τις αξίες του .  
  Γι ' αυτό και τα παιδιά που έχουν ανοδικές κοινωνικές φιλοδοξίες , 
δείχνουν περισσότερο ανεξάρτητα και φανερώνουν υψηλή αυτό - 
αποδοχή και κοινωνική αυτοπεποίθηση , σε αντίθεση µε τα παιδιά που 
έχουν καθοδικές κοινωνικές τάσεις και δείχνουν ταυτόχρονα µεγαλύτερη 
εξάρτηση κι επαναστατικότητα ενάντια στην οικογένειά τους , έχοντας 
έτσι µεγαλύτερη αµφιγνωµία και ανασφάλεια για τον εαυτό τους , µέσα 
σε κοινωνικές καταστάσεις . 
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Αρκετοί ερευνητές  πιστεύουν πως η ευφυϊα του παιδιού , οι 
''κλίσεις'' που µπορεί να έχει , προσδιορίζονται από την ακατανίκητη 
δύναµη των κληρονοµικών καταβολών . Σύµφωνα µ ' αυτή την άποψη , 
οι καταβολές ορίζουν τα ιδιαίτερα διαφέροντα του κάθε παιδιού και το 
αναγκάζουν να γίνει ό,τι η φύση το προόρισε . Υποστηρίζουν λοιπόν πως 
'' οι κληρονοµικές καταβολές , είναι τόσο ισχυρές που καµιά δύναµη δεν 
µπορεί να τις αποτρέψει '' (Ανοικτό Πανεπιστήµιο,1985,σ. 80) . 
 Αυτή όµως η ντετερµινιστική θεωρία '' περί κληρονοµικότητας '' , 
έχει καταπέσει , διότι αποδείχτηκε πως µε την κατάλληλη αγωγή και 
φροντίδα , οι κακές τάσεις µπορούν να εξευγενιστούν και να γίνουν 
χρήσιµες ιδιότητες .  
 Από την άλλη πλευρά υπάρχουν εκείνοι που υποστηρίζουν την 
παντοδυναµία του περιβάλλοντος και αρνούνται την δύναµη της 
κληρονοµικότητας . Σύµφωνα µ ' αυτούς , τα πάντα διδάσκονται και 
''µπορούµε να κάνουµε τα παιδιά ότι εµείς επιθυµούµε '' (Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο, 1985,σ. 80) .  
 Όµως όπως φαίνεται υπάρχει πλάνη και στις δύο απόλυτες 
απόψεις, καθώς τα νεότερα πειράµατα έδειξαν πως ο δείκτης νοηµοσύνης 
παραµένει σταθερός , µόνο αν το περιβάλλον παραµένει σταθερό . Αν το 
περιβάλλον χειροτερέψει , τότε χειροτερεύει ανάλογα και ο δείκτης 
νοηµοσύνης . '' Γι ' αυτό και παιδιά που µετακινήθηκαν σε ευνοϊκότερο ή 
δυσµενέστερο περιβάλλον , η νοηµοσύνη τους επηρεάστηκε αντίστοιχα 
θετικά ή αρνητικά '' (Ανοικτό Πανεπιστήµιο,1985,σ. 180 ) .  
 
 
2 . 5 . Το οικογενειακό κλίµα  
 
 Το οικογενειακό κλίµα είναι αυτό που διαποτίζει τα άτοµα σε όλο 
τους το είναι . Το οικογενειακό κλίµα προσδιορίζεται από το περιβάλλον 
και από τις διαθέσεις των µελών . Γι ' αυτό και υπάρχουν πολλά είδη 
οικογενειακών κλιµάτων . Μερικά από αυτά είναι : 
Το ψυχρό κλίµα από το οποίο λείπει η θέρµη της στοργής και της χαράς, 
απουσιάζει η αυθόρµητη εκδήλωση , η ατµόσφαιρα είναι ανυπόφορη , ο 
πατέρας ερεθίζεται µε το κάθε τι και η µητέρα δεν συζητά για τίποτα . Το 
παιδί φυσικά µαραζώνει στην αστοργία και στην ανασφάλεια .  
Στο θερµό κλίµα , τα πάντα έχουν να κάνουν µε τον θυµό , τις απειλές 
και τις φωνές .  
Στο άστατο κλίµα όλα κυµαίνονται από την αιθρία στην συννεφιά , από 
την αγάπη στους διαπληκτισµούς , από την αγάπη στην τιµωρία , σε 
τέτοιο βαθµό , που το παιδί αδυνατεί να προσανατολιστεί .  
Υπάρχει και το εύκρατο κλίµα , το καταλληλότερο για την οµαλή 
ανάπτυξη του παιδιού µε την θέρµη της αγάπης και την γαλήνη της 
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ψυχής , όπου '' κυοφορείται η αυριανή επιτυχία και ευτυχία στην ζωή 
του'' (Κυριαζόπουλος,1985,σ. 55) .  

Οι έρευνες για το παρελθόν και τα χαρακτηριστικά της οικογένειας 
έδειξαν πως τα προικισµένα παιδιά , µεγάλωσαν σε ένα ασυνήθιστα 
ζεστό και ενθαρρυντικό περιβάλλον . Στις οικογένειες των επιτυχηµένων 
µελετητών , µουσικών και αθλητών , αποδείχτηκε πως τα παιδιά ήταν το 
κέντρο της οικογένειας . Οι γονείς γνώριζαν πολύ καλά τα χόµπι και τα 
ενδιαφέροντα των παιδιών και η οικογενειακή ζωή είχε να κάνει µε 
δραστηριότητες γύρω από τον αθλητισµό , την µουσική κ.α.  

Επίσης υπάρχει το κλίµα των συνεχών απαγορεύσεων , της 
κοινότητας, το πνευµατικό , το αθλητικό , το καλλιτεχνικό κτλ.  
Όλα αυτά τα κοινωνικά κλίµατα , µέσα στα οποία το άτοµο µεγαλώνει 
και αναπνέει , καθορίζουν και ρυθµίζουν σε µεγάλο βαθµό την 
συµπεριφορά του .  
 Αυτό όµως που διαποτίζει περισσότερο τα άτοµα είναι το 
οικογενειακό κλίµα , το σχολικό και το συντροφικό που φέρνουν τα 
άτοµα πρόσωπο µε πρόσωπο . '' Εκεί αναπτύσσεται το φιλότιµο , το 
αίσθηµα της αξίας και σηµαντικότητας , η άµιλλα για κάποια µεγαλύτερη 
επιτυχία και ευγενέστερη προσφορά '' (Κυριαζόπουλος,1985,σ. 55) .  
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Κεφάλαιο 3ο : ∆ηµιουργικότητα  
 
 
3 . 1 . ∆ηµιουργικότητα - η έννοια της δηµιουγικότητας  
 

Τρία µεγάλα ονόµατα της εποχής µας ο Κettering (Kettering,1944), 
o  Schack (Schack,1993,σ. 37) και ο Αλέξανδρος ∆ούµας , έθεσαν τα 
παρακάτω ερωτήµατα όσον αφορά την δηµιουργικότητα :  
'' Πώς µπορούµε να καλλιεργήσουµε επινοητικά µυαλά ; '' 
'' Με ποιες µεθόδους µπορούµε να ανιχνεύσουµε δυνητικά χαρισµατικούς 
µαθητές , που δύσκολα µας το εγγυάται η παραδοσιακή εκπαίδευση ; 'και 
'' Πώς γίνεται και , ενώ τα παιδιά είναι στην πλειοψηφία τους ευρηµατικά 
και έξυπνα , η πλειοψηφία των ενηλίκων να είναι τόσο απαθής και 
ανόητη ; '' (Ξανθάκου,1988,σ. 25) . 
Και τα τρία αυτά ερωτήµατα , στοχεύουν στο να αποδείξουν την 
αδυναµία του ανθρώπου να µείνει καθηλωµένος στα αυτά που ήδη έχει 
κατακτήσει , στις συνήθειες και στις επαναλήψεις ενώ ο πολιτισµός µας 
συνεχώς εξελίσσεται , και '' προτείνουν '' , ότι πολύ σηµαντικό για την 
συνέχεια και την εξελικτική πορεία του ανθρώπου , είναι '' αυτό που 
χαρακτηρίστηκε ως η '' καύσιµη ύλη της προόδου '': την επινόηση ιδεών , 
την καλλιέργεια της δηµιουργικότητας '' (Ξανθάκου,1988,σ. 26) . 
 Πρώτα απ' όλα θα  δούµε κάποιους από τους ορισµούς της 
δηµιουργικότητας . Για έναν από τους πρώτους ορισµούς που δόθηκαν 
για την δηµιουργικότητα φέρει την πατρότητα ο Guilford (Guilford, 
1950,σ. 444-445) :'' Η δηµιουργικότητα καλύπτει τις πιο χαρακτηριστικές 
ικανότητες των δηµιουργικών ατόµων , που καθορίζουν την πιθανότητα 
για ένα άτοµο να εκφράσει µια δηµιουργική συµπεριφορά , η οποία να 
εκδηλώνεται µε εφευρετικότητα , σύνθεση και σχεδιασµό '' . Κοντά σ ' 
αυτό αναπτύσσεται και η άποψη ότι '' όποια κι αν είναι η φύση του 
δηµιουργικού ταλέντου , τα άτοµα που έχουν αναγνωριστεί ως 
δηµιουργικά , απλώς κατέχουν σε υψηλότερο βαθµό ό,τι κι όλοι οι άλλοι 
άνθρωποι '' (Ξανθάκου,1988,σ. 29) . 

Τον  ορισµό του Guilford  τον επιβεβαιώνουν και τον 
εµπλουτίζουν συνέχεια και οι ερευνητές . Έτσι λοιπόν, σύµφωνα µ ' 
αυτόν, η δηµιουργικότητα συστήνει έναν ορισµένο και ιδιαίτερο τρόπο 
συµπεριφοράς απέναντι στα προβλήµατα . Αυτή η συµπεριφορά φαίνεται 
πως είναι συνδεδεµένη µε κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 
του ατόµου . Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι που βοηθούν και δίνουν 
πιθανότητες να εκδηλωθεί η συµπεριφορά .   
Επίσης σύµφωνα  µε τον ορισµό η δηµιουργικότητα αφορά όλα τα άτοµα 
και δεν αποτελεί σπάνιο φαινόµενο µόνο των προικισµένων ατόµων , 
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καθώς  η διαφοροποίηση µεταξύ των ατόµων είναι ποσοτική και όχι 
ποιοτική .  

Παρόµοια , ο Maslow (Maslow,1962,σ. 127 - 137) µιλάει για την 
παγκοσµιότητα και καθολικότητα της έννοιας '' η δηµιουργικότητα είναι 
ένα παγκόσµιο χαρακτηριστικό του ατόµου που αυτόπραγµατώνεται όχι 
µόνο ως έκφανση σε όλους τους ανθρώπους , ως τρόπος ζωής , από τις 
καθηµερινές , απλές και πρακτικές µε τη σφραγίδα της 
αυτοπραγµάτωσης , έως κι αυτές µοναδικών επιδόσεων , πρωτότυπες και 
στατιστικά σπάνιες . Πρώτη αιτία της δηµιουργικότητας είναι η τάση του 
ανθρώπου να ενεργοποιείται , για να γίνει αυτό που υπάρχει δυνάµει σε 
αυτό . Αυτό που ένας άνθρωπος µπορεί να γίνει,πρέπει να γίνει '' 
(Ξανθάκου, 1988,σ. 29 - 30) . 

Σύµφωνα µε τον Αµερικάνο ψυχολόγο η δηµιουργικότητα 
αποτελεί µια προδιάθεση όλων των ατόµων η οποία υπάρχει από τη 
γέννησή τους , εκδηλώνεται µε την περιέργεια και τη φαντασία που 
χαρακτηρίζει τα παιδιά και συχνά ελαττώνεται στην πορεία της εξέλιξής 
τους .  

Από την άλλη πλευρά το ψυχολογικό λεξικό του Sillamy 
(αναφέρεται στο Beaudot,1969,σ. 16) , καθόρισε τον ορισµό του για την 
δηµιουργικότητα : '' πρόκειται για την προδιάθεση προς δηµιουργία που 
υπάρχει φύσει σε όλα τα άτοµα και σε όλες τις ηλικίες , στενά 
συναρτηµένη µε το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον . Αυτή η 
φυσική τάση αυτοπραγµάτωσης απαιτεί ευνοϊκές συνθήκες για να 
εκφραστεί . Ο φόβος παρέκκλισης και η κοινωνική συµµόρφωση είναι 
ανασχετικοί παράγοντες . Το µικρό παιδί , που απορεί και γοητεύεται , 
καταβάλλει προσπάθεια να κατακτήσει τις νέες καταστάσεις του κόσµου, 
κι όπως δεν έχει υποστεί ακόµη την εκπαίδευση , είναι ακόµη 
δηµιουργικό ''(Ξανθάκου,1988,σ. 29 - 30) . 

Στον ορισµό του Mac Kinnon (αναφέρεται στο Beaudot,1973, σ. 
118) , σύµφωνα µε τον οποίο '' η δηµιουργικότητα είναι µια διαδικασία 
που διαδραµατίζεται µέσα στον χρόνο και χαρακτηρίζεται από 
πρωτοτυπία , πνεύµα προσαρµογής και τη φροντίδα για µια 
συγκεκριµένη πραγµατοποίηση  '' (Ξανθάκου,1988,σ . 31) . 
Όµοια για τον Taylor (αναφέρεται στο Jaoui, 1975 ,σ. 39) '' η 
δηµιουργικότητα είναι µια νοητική διαδικασία που έχει ως αποτέλεσµα 
την παραγωγή ιδεών ταυτόχρονα καινούριων και χρήσιµων '' (Ξανθάκου, 
1988,σ. 31) . Ενώ σύµφωνα µε τον Pasteur (Μαγνήσαλης,1990,σ. 199) η 
παρατήρηση και η εµµονή , η συνεχής προσπάθεια και η εργατικότητα , η 
βαθιά µελέτη των δεδοµένων φαίνεται ουσιαστικά να λειτουργεί µε 
αρωγούς '' την έµπνευση και την τύχη '' (Ξανθάκου,1988,σ . 31) .  
Θα συµπεραίναµε λοιπόν ότι η δηµιουργικότητα είναι '' µια σφαιρική 
πράξη '' , '' µια ενοποιηµένη διάσταση της συµπεριφοράς '' που : 
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α . καταλήγει στην παραγωγή µιας καινούριας ιδέας ανακαλύπτοντας 
έτσι έναν καινούριο τρόπο κατανόησης , 
β . αναπτύσσεται κι εξελίσσεται µέσα από µια συγκεκριµένη διαδικασία ,  
γ . '' ποικίλλει ανάλογα µε τις ειδικές µεταβολές της προσωπικότητας '' 
(Ξανθάκου,1988,σ . 31) ,  
δ . κι έχει σχέση µε ένα ιδιαίτερο τύπο περιβάλλοντος . 
 
 
3 . 2 . Οι νοητικές λειτουργίες που συµµετέχουν στην εκτέλεση ενός 
έργου 
 
Οι πέντε νοητικές λειτουργίες που συµµετέχουν στην εκτέλεση ενός 
έργου είναι οι εξής : 
Α . Η µνήµη - που αποτελεί τη διαδικασία εναποθήκευσης των 
πληροφοριών και είναι η ικανότητα εγχάραξης , εναποθήκευσης , 
διατήρησης και ανάκλησης των αναπαραστάσεων .  
Β . Η κατανόηση - είναι δηλαδή ''η άµεση ανακάλυψη , 
συνειδητοποίηση των παραστάσεων , επανανακάλυψη ή αναγνώριση 
στοιχείων της πληροφορίας . Ικανότητα προσοχής , παρατήρησης , 
πρόσληψης , αντίληψης , κατανόησης και ερµηνείας των  
παραστάσεων '' (Ξανθάκου,1988,σ. 36) .   
Γ . Η συγκλίνουσα (κριτική σκέψη ) - είναι η παραγωγή µιας νέας 
πληροφορίας που εξαρτάται από γνωστή πληροφορία , όπου η µοναδική 
αποδεκτή λύση είναι µια απλή , ήδη γνωστή λύση . Οι δεδοµένες 
πληροφορίες καθορίζουν απόλυτα το ζητούµενο .  
∆ . Η αποκλίνουσα ( δηµιουργική σκέψη ) - είναι η νοητική διεργασία 
που αποσκοπεί στην αναζήτηση πολλών πιθανών λύσεων και κατά την 
οποία η γέννηση µιας πληροφορίας εξαρτάται ελάχιστα από γνωστή 
πληροφορία , επιδιώκοντας µια ποικιλία και ποσότητα αναδυόµενων 
λύσεων  . 
Ε . Η αξιολόγηση - είναι η '' ικανότητα λήψης αποφάσεων και 
διατύπωσης κρίσεων αναφορικά µε δεδοµένες προδιαγραφές που 
βασίζονται σε λογικά κριτήρια όπως η ταυτότητα και η συνοχή '' 
(Ξανθάκου,1988,σ. 36) .  
 Παρά το γεγονός ότι οι παραπάνω λειτουργίες δεν είναι εντελώς 
ανεξάρτητες µεταξύ τους , ( δεν µπορούµε δηλαδή να έχουµε µνήµη 
χωρίς πρόσληψη , συγκλίνουσα ή αποκλίνουσα σκέψη χωρίς µνήµη και 
αξιολόγηση ) , ο Guilford (Guilford,1950) προσπάθησε να αποδείξει την 
ανεξαρτησία της δηµιουργικής σκέψης από τη συµβατική νοηµοσύνη, 
όπως εκδηλώνεται µε το Νοητικό Πηλίκο , θέτοντας σαφή διάκριση 
ανάµεσα στο συγκλίνοντα και τον αποκλίνοντα τρόπο σκέψης . '' Η 
συγκλίνουσα ( κριτική ) σκέψη αφορά στη νοητική διεργασία που θέτει 
τα δεδοµένα , τις πληροφορίες ή τα αποµνηµονευµένα υλικά σε λογική 
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επεξεργασία µε σκοπό την αναζήτηση µιας ορθής λύσης ή 
συµπεράσµατος .  
Αντίθετα , η αποκλίνουσα ( δηµιουργική ) σκέψη , εκκινώντας από την 
ίδια αφετηρία ( και οι δύο απαιτούν επεξεργασία πληροφορίας ) , 
προσανατολίζεται στην αναζήτηση όλων των πιθανών λύσεων και 
απαντήσεων '' (Ξανθάκου,1988,σ. 39) .  
Ο Guilford (Guilford,1950) ως πρωτοπόρος της δηµιουργικότητας 
διευκρινίζει πως πρέπει να επιµείνουµε στο ότι : η δηµιουργικότητα είναι 
ένα φαινόµενο πολλαπλό και ποικιλόµορφο  και πως '' οι λειτουργίες της 
αποκλίνουσας παραγωγής δεν είναι οι µόνες που επιφέρουν µια 
σηµαντική συνδροµή στη δηµιουργική παραγωγή '' (Ξανθάκου, 1988, 
σ.39) .  

Με την µελέτη της αποκλίνουσας σκέψης κατασκευάστηκαν  
ψυχοτεχνικά όργανα µέτρησης των χαρακτηριστικών που ανήκουν στην 
περιοχή της και αποτελούν τις συνιστώσες ή τα κριτήρια εκτίµησης του 
δηµιουργικού τρόπου σκέψης . Τα αποτελέσµατά της είναι τα εξής :  
α.''η ανακάλυψη ορισµένων µετρήσιµων κριτηρίων που διαφοροποιούσαν 
τα δηµιουργικά από τα λιγότερο ή καθόλου δηµιουργικά άτοµα '',  
β. '' και η διατύπωση του συµπεράσµατος ότι '' οι δηµιουργικές δυνάµεις 
στον τοµέα της τέχνης , υπακούουν στις ίδιες αρχές µε αυτές στον τοµέα 
των επιστηµών '' , παρατήρηση ιδιαίτερα σηµαντική από εκπαιδευτική 
σκοπιά '' (Ξανθάκου,1988,σ. 40) .  
 
 
3 . 3 . Τα κριτήρια της δηµιουργικής σκέψης 
 
 Σύµφωνα µε τους ορισµούς της δηµιουργικότητας , η δηµιουργική 
ικανότητα δίνει την δυνατότητα στο άτοµο να παρουσιάζει τις σκέψεις 
του µε τρόπο πρωτότυπο , και δεν το αφήνει να εφησυχαστεί σε απλούς 
συλλογισµούς . Η δηµιουργική ικανότητα λοιπόν , αφορά την 
προσωπικότητα του ατόµου , τις δηµιουργικές λειτουργίες και την 
παραγωγή του . Σύµφωνα µε τον Guilford (Guilford,1950) τα 
γνωρίσµατα της δηµιουργικότητας είναι τα εξής : 
Α . Ευαισθησία απέναντι στα προβλήµατα του περιβάλλοντος . Η 
ικανότητα αυτή αποτελεί και την αρχή  της δηµιουργικής διαδικασίας στο 
βαθµό που το άτοµο µπορεί να διακρίνει ένα πρόβληµα , να κατανοήσει 
µια δυσκολία , να καταγράψει το ασυνήθιστο , να προβληµατιστεί από 
ένα '' γνωστικό χάσµα '' , να '' αναζητήσει την ερµηνεία στο ιδιόρρυθµο '' 
(Ξανθάκου,1988,σ. 40) , τη στιγµή που κάποιο άλλο άτοµο δε θα 
επισηµάνει τίποτα και δεν θα προβληµατιστεί . 
Β . Φαντασία . '' Είναι η βασικότατη προϋπόθεση της δηµιουργικής 
ικανότητας του ατόµου κι επιβάλλεται να δραστηριοποιείται και να 
καθοδηγείται εγκαίρως '' (Τζώρτζη,1996,σ. 15) . Η φαντασία σηµαίνει 
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τον συνδυασµό παλαιών και νέων εµπειριών , εµπειρίες που βιώσαµε και 
βιώνουµε , σε µια προβολή που δηµιουργεί νέες µορφές . Η φαντασία 
είναι εκπαιδεύσιµη και γι ' αυτό τα σωστά ερεθίσµατα στον κατάλληλο 
χρόνο , δίνουν στα άτοµα την δυνατότητα να εµπλουτίσουν την φαντασία 
τους . Τα άτοµα που είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν την φαντασία 
τους , δίνοντας µορφή στα συναισθήµατά τους και στις συγκινήσεις τους, 
δρουν δηµιουργικά  και µπορούν να παράγουν πρωτότυπα έργα .  
Γ . Νοητική ευχέρεια . Στο δηµιουργικό τρόπο σκέψης υπάρχει η 
ικανότητα παραγωγής µεγάλου βαθµού ιδεών , απαντήσεων και λύσεων 
σε κάποιο ερέθισµα ή πρόβληµα , για τις οποίες το άτοµο µπορεί να 
ανατρέξει σε ήδη γνωστές λύσεις , για να πάρει από αυτές νέες ωθήσεις , 
προκειµένου να ξεκινήσει η δηµιουργική διαδικασία . Με τον τρόπο αυτό 
συνδέονται οι ιδέες του ατόµου , οι συνδυασµοί των ιδεών που 
επεξεργάζεται , οι προτάσεις και οι εκφράσεις που διατυπώνει . 
Σύµφωνα µε τον Guilford (Guilford,1950) τρεις είναι οι παράγοντες που 
διακρίνουν την ικανότητα της ευχέρειας :  
ί ) '' η ευχέρεια σύλληψης µιας ιδέας '' , δηλαδή η ικανότητα παραγωγής 
µεγάλης ποσότητας ιδεών σε προκαθορισµένο χρόνο '' Τ '' (Ξανθάκου, 
1988,σ. 41) ,  
ίί ) '' η συνειρµική ευχέρεια '' , δηλαδή η ικανότητα παραγωγής πολλών 
ιδεών ή σηµαντικών συνειρµών , για την επίλυση ενός προβλήµατος ή 
µιας δεδοµένης ιδέας και  
ίίί ) '' η εκφραστική ευχέρεια '' , δηλαδή '' η ικανότητα που αναφέρεται 
στη δυνατότητα παράθεσης λέξεων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της δοµής µιας πρότασης '' (Σάλλα - ∆οκουµετζίδη,1996,σ. 11) .  

Ο έλεγχος της νοητικής ευχέρειας επιτυγχάνεται µε την 
καταµέτρηση του συνολικού αριθµού των απαντήσεων του ατόµου .  Ο 
καλύτερος τρόπος ανάπτυξης αυτής της ικανότητας  είναι η µέθοδος της  
'' ιδεοθύελλας '' σύµφωνα µε τον Romiszowski ( 1981) (αναφέρεται στο 
Slabbert,1994,σ. 66) καθώς το άτοµο ενθαρρύνεται να παράγει ιδέες 
χωρίς να επιχειρεί την άµεση αξιολόγησή τους .  
∆ . Νοητική ευλυγισία / ευελιξία . Το δηµιουργικό άτοµο δεν 
καταφεύγει σε συµπεριφορές ρουτίνας κι έχει την ικανότητα να διακόπτει 
ένα υπάρχον σχήµα σκέψης  και να το αλλάζει σε κάτι νέο . Η ποικιλία 
αυτή χαρακτηρίζει την ευλυγισία της σκέψης και προϋποθέτει την 
αλλαγή . Αλλαγή στα νοήµατα , στην ερµηνεία , στη χρήση ενός 
πράγµατος , στην κατανόηση ενός περιεχοµένου , στην υιοθέτηση µιας 
στρατηγικής . Στην ευελιξία υπάρχουν δύο κατηγορίες , που η καθεµία 
έχει διαφορετικό περιεχόµενο και αποτέλεσµα . Έτσι λοιπόν υπάρχει : 
 ί ) '' η αυθόρµητη ευελιξία '' , σύµφωνα µε την οποία το άτοµο αλλάζει 
την κατεύθυνση της σκέψης του , ακόµη κι αν δεν έχει καθοδηγηθεί για 
να ενεργεί έτσι , και  
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ίί ) '' η υιοθετηµένη ευελιξία '' , σύµφωνα µε την οποία το άτοµο αλλάζει 
και πάλι την κατεύθυνση της σκέψης του για να λύσει κάποιο πρόβληµα 
υιοθετώντας όµως µια µέθοδο , και το περιεχόµενο του προβλήµατος 
είναι µορφικό , δηλαδή '' χρησιµοποιούνται γεωµετρικά σχήµατα για την 
δηµιουργία όσο το δυνατόν περισσότερων αντικειµένων '' (Σάλλα - 
∆οκουµετζίδη,1996,σ . 112) .  
Ε . Περιέργεια - παρατήρηση . Η περιέργεια είναι µια βαθιά τάση που 
σπρώχνει στη δράση . Εκδηλώνεται µε την επιθυµία να γνωρίσουµε , να 
µάθουµε , να δράσουµε , προσπαθώντας να κατανοήσουµε ότι είναι έξω 
από εµάς και να το κατακτήσουµε . Η περιέργεια παρουσιάζεται σαν ένας 
λειτουργικός παράγοντας της αύξησης , µια πρώτη µορφή προσοχής που 
εκδηλώνεται µε την παρατήρηση .  
Η περιέργεια πραγµατοποιείται σε τρεις φάσεις .  
• Η πρώτη είναι  '' µια έκπληξη , ένα ενδιαφέρον , ένα γεγονός , που 
προκαλούν µια αναπροσαρµογή του ατόµου σε ότι έχει συνηθίσει . 

•  Η δεύτερη είναι ένα ξύπνηµα της προσοχής που στρέφεται προς ότι 
έχει προκαλέσει αυτή την έκπληξη , αυτό το ενδιαφέρον , και  

• η τρίτη είναι η συνειδητοποίηση ενός προβλήµατος που πρέπει να 
λυθεί '' (Dottrens,1974,σ. 61) . 

 Η περιέργεια εκδηλώνεται έντονα στα πρώτα χρόνια της ύπαρξης 
του ανθρώπου  κι ελαττώνεται µε την αύξηση των εµπειριών και των 
γνώσεών µας . '' Το πόσο από µόνα τους περίεργα είναι τα παιδιά είναι 
κοινός τόπος '' (Φράγκου,1984,σ. 239) . Η περιέργεια είναι η πρώτη 
προϋπόθεση µόρφωσης και αποτελεί εξαίρετο µέσο διδασκαλίας και 
αγωγής , γιατί έχει την πηγή της  στο ενδιαφέρον .  
 Από την άλλη πλευρά η παρατήρηση ανάλογα µε τις περιπτώσεις 
είναι η προσεκτική περιέργεια . Στα µικρά παιδιά η παρατήρηση 
παρουσιάζεται για λίγο και , είτε είναι αφαιρετική , δηλαδή το παιδί 
αντιλαµβάνεται το όλο , πριν από το µέρος , ή το παιδί προσέχει µια 
συγκεκριµένη λεπτοµέρεια . Η παρατήρηση είναι µια πολύ σηµαντική 
ικανότητα , καθώς µ ' αυτή κατανοούµε την αξία της ζωής .  
ΣΤ . Ενθουσιασµός . Ο ενθουσιασµός είναι κι αυτός µία τάση , σύµφωνα 
µε την οποία υπάρχει µια παράφορη έξαρση των ψυχικών και σωµατικών 
δυνάµεων του ανθρώπου και η ζωηρή εκδήλωσή τους µε χαρά , ορµή , 
και επευφηµίες για κάτι ευχάριστο . Αποτελεί το πρωταρχικό 
συναίσθηµα προς κάτι που µπορεί να γίνει ενδιαφέρον και γι' αυτό είναι 
η βάση κάθε πνευµατικού και ηθικού επιτεύγµατος . Ο Fr . Schlegel 
σηµειώνει πως '' ο ενθουσιασµός είναι η αρχή της τέχνης και της 
επιστήµης '' (Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια,Λεξικό ,  
σ. 1900) .  
Ζ . Πρωτοτυπία σκέψης . '' Είναι από τα σηµαντικότερα 
χαρακτηριστικά της αποκλίνουσας σκέψης , µε παραγωγές που 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια της σπανιότητας και της µοναδικότητας '' 
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(Ξανθάκου,1988,σ. 41) . Πρωτότυπος είναι ο άνθρωπος που βλέπει και 
χρησιµοποιεί τα πράγµατα, έξω από τις συνηθισµένες σχέσεις , και µε 
διαφορετικό τρόπο από τους άλλους ανθρώπους .  Το πρωτότυπο δηλαδή 
ορίζεται σε συνδυασµό µε το ασυνήθιστο , ενώ ο βαθµός πρωτοτυπίας 
καθορίζεται στα πλαίσια µιας οµάδας αναφοράς και εκφράζεται 
αριθµητικά από τη συχνότητα εµφάνισης του φαινοµένου στην οµάδα 
που µελετούµε . Η ικανότητα της πρωτοτυπίας έχει οµοιότητα µε την 
ικανότητα της ευχέρειας , όσον αφορά τη σύλληψη των ιδεών . Συχνά , 
µε τα κριτήρια της σπανιότητας και της µοναδικότητας , συνυπολογίζεται 
και το κριτήριο της προσαρµογής στην πραγµατικότητα , προκειµένου να 
αποκλειστούν απαντήσεις ή έργα που οφείλονται στην άγνοια , στο 
σφάλµα ή στην παθολογία  και γι ' αυτό οι πρωτότυπες παραγωγές είναι 
παράξενες , απρόβλεπτες και κάποτε διασκεδαστικές . 
Η . Ικανότητα σύνθεσης . '' Σε µεγάλο βαθµό , η δηµιουργική σκέψη 
απαιτεί την οργάνωση των ιδεών σε ευρύτερα σχήµατα , πιο περιεκτικά . 
Γι ' αυτό το λόγο έχουµε σχηµατίσει την υπόθεση ότι αφορά µια 
συνθετική ικανότητα . Σε αντιδιαστολή µε τα παραπάνω , µπορούµε να 
σκεφτούµε ότι υπάρχει και µια αναλυτική ικανότητα . Οι συµβολικές 
δοµές συχνά πρέπει να σπάσουν προτού καταφέρουµε να δοµήσουµε 
άλλες '' (Guilford,1950) (Ξανθάκου,1988,σ. 42) . 

Η ικανότητα αυτή βασίζεται στο σχεδιασµό και στην οργάνωση 
γνωστών πληροφοριών , τις οποίες χρησιµοποιεί το άτοµο για να 
κατασκευάσει νέες δοµές και να δηµιουργήσει νέες καταστάσεις . 
Επιπρόσθετα , ο Bruner (Gowan, Demos & Torrance, 1967,σ. 19) , 
περισσότερο απόλυτος στο θέµα του συνδυασµού , υποστηρίζει ότι '' όλες 
οι µορφές δηµιουργικότητας απορρέουν από µια συνδυαστική 
δραστηριότητα '' , δηλαδή ενώνονται πολλά στοιχεία προκειµένου να 
σχηµατιστεί ένα νέο σύνολο , µε τον συνδυασµό παλιών εµπειριών σε 
νέα πρότυπα  . Έτσι λοιπόν , η δηµιουργική σκέψη '' επιχειρεί 
καινούριους συνδυασµούς , νέα ταξινόµηση και οργάνωση εµπειρίας , 
νέα εγκαθίδρυση νοηµάτων '' (Ξανθάκου,1988,σ. 42) . 
Θ . Ικανότητα µετασχηµατισµών . Σύµφωνα µε την οποία πολλές 
εφευρέσεις µπορούν να προκύψουν από το µετασχηµατισµό ενός 
αντικειµένου σε κάποιο άλλο , του οποίου η µορφή , η λειτουργία ή η 
χρήση αλλάζει .  
Ι . Ικανότητα επεξεργασίας . Το δηµιουργικό άτοµο µπορεί να 
αναπτύξει µια ιδέα στις λεπτοµέρειές της , να τη βελτιώσει , να την 
ολοκληρώσει ή ακόµα να την κάνει ελκυστική . Για να καλλιεργήσουµε 
στο παιδί αυτή την ικανότητα , του δίνουµε ερεθίσµατα αρχίζοντας µια 
ιστορία και καλώντας το  να την κάνει όσο το δυνατόν πιο συγκλονιστική 
και µυστήρια . ∆ίνουµε στο παιδί  το '' σκελετό '' ενός περιεχοµένου και 
ζητούµε από αυτό να το αναπτύξει και να το ολοκληρώσει .  
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Κ . Εµµονή . Το δηµιουργικό άτοµο είναι απαραίτητη προϋπόθεση να 
έχει εµµονή . Να κρατάει µία σθεναρή στάση προς αυτό που το 
ενδιαφέρει , να προσπαθεί συνέχεια και να είναι εργατικό . '' ∆εν είναι 
εξάλλου τυχαίο , ότι ο Edison , ο οποίος εργαζόταν σε εικοσιτετράωρη 
βάση ηµερησίως για 13 χρόνια , πριν επινοήσει τον φωνογράφο , 
χαρακτήρισε την όλη διαδικασία µε δοµικά υλικά , 99% επίµονη εργασία 
κι 1% έµπνευση '' (Ξανθάκου,1988,σ. 31) . Πολλά ακόµη είναι τα 
παραδείγµατα δηµιουργικών ανθρώπων που καινοτόµησαν µέσα από την 
επιµονή , τη δουλειά , την αντοχή και την εµµονή στον στόχο τους .  
 Από την κριτική ανάλυση των προηγουµένων προκύπτει ότι η 
δηµιουργική σκέψη  ''  συνδέεται µε τον αποκλίνοντα τρόπο σκέψης που 
αντιπροσωπεύει έναν πιο ελεύθερο τύπο πνευµατικής διεργασίας σε 
σύγκριση µε τη συγκλίνουσα σκέψη '' ,  είναι ο τρόπος σκέψης που , όταν 
αντιµετωπίζει ένα πρόβληµα , προσανατολίζεται προς όλες τις πιθανές 
ιδέες και παράγει ποσότητα απαντήσεων , από τις οποίες επιλέγονται οι 
περισσότερο κατάλληλες και προσαρµοσµένες στις ανάγκες της 
πραγµατικότητας . Επίσης  χαρακτηρίζεται από ενθουσιασµό , φαντασία , 
περιέργεια - παρατήρηση , ευχέρεια , ευλυγισία και πρωτοτυπία κατά την 
παραγωγή , ικανότητα σύνθεσης , µετασχηµατισµού και επεξεργασίας 
των διαθέσιµων πληροφοριών για το σχηµατισµό νέων προϊόντων , κι 
όλα αυτά µε βάση την εµµονή . Ταυτόχρονα  βρίσκεται σε δυναµική 
αλληλεπίδραση µε τη µνήµη και την κριτική σκέψη και αποτελεί  την 
µετάβαση από τον αποκλίνοντα στο συγκλίνοντα τρόπο σκέψης που '' δε 
σηµατοδοτεί µια τοµή αλλά µια αλληλοδιείσδυση '' (Ξανθάκου, 
1988,σ.43- 44) . 
  
 
3 . 4 . Τα ιεραρχικά επίπεδα της δηµιουργικότητας  
 
 Σύµφωνα µε τον I . R . Taylor ( 1975 ) , η δηµιουργικότητα εκτός 
από τα παραπάνω στάδια που παρουσιάζει ο Guilford , διακρίνεται από 
πέντε ιεραρχικά επίπεδα . Τα επίπεδα αυτά είναι τα εξής :  
α ) Η εκφραστική δηµιουργικότητα , την οποία την βλέπουµε στις 
αυθόρµητες ζωγραφιές των παιδιών και αποτελεί την ανάπτυξη µιας 
ξεχωριστής ιδέας , στην οποία η ποιότητα δεν έχει καµία σηµασία .  
β ) Η τεχνική δηµιουργικότητα , που την παρατηρούµε στα καλλιτεχνικά 
κι επιστηµονικά προϊόντα , όπου υπάρχουν περιορισµοί . Είναι δηλαδή η 
ικανότητα για '' δηµιουργική παραγωγή µε ολοκληρωµένη δεξιότητα '' .  
γ ) Η ερευνητική δηµιουργικότητα , όπου η ευφυϊα επιδεικνύεται µε την 
χρήση υλικών , µεθόδων ,  τεχνικών , και µε την ανάπτυξη νέων χρήσεων 
σε παλιά πράγµατα ή την θεώρηση παλαιών πραγµάτων µε νέους 
τρόπους '' (Σάλλα - ∆οκουµετζίδη,1996,σ. 51) .  
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δ ) Η νεοτεριστική δηµιουργικότητα , όπου υπάρχει βελτίωση µέσω της 
τροποποίησης των αρχικών ικανοτήτων και διαµορφώνονται οι 
εδραιωµένες σχολές σκέψης ως εναλλαγή στις συγκεκριµένες παραδόσεις 
, και  
ε ) η αναδυόµενη δηµιουργικότητα , στην οποία υπάρχουν εντελώς 
καινούριες αρχές και απόψεις για τα νέα σχολεία και για τις κινήσεις που 
µπορούν να ανθίσουν και αποτελεί µια σπάνια εφικτή ποιότητα 
τελειότητας , γιατί ενσωµατώνει την πιο αφηρηµένη σύλληψη στοιχείων 
στο χώρο της πραγµατικότητας . 
Ο Taylor σηµείωσε ότι λίγοι άνθρωποι έχουν τα πέντε στάδια στο µυαλό 
τους όταν µιλάνε για δηµιουργικότητα , γιατί το 5ο στάδιο είναι τόσο 
σπάνιο , που και οι ερευνητές µιλάνε για δηµιουργική συµπεριφορά , 
µόνο στα αρχικά στάδια . 
 
 
3 . 5 . Τα στάδια της δηµιουργικής διαδικασίας 
 

∆ηµιουργική διαδικασία , είναι δηλαδή η δυναµική και αλληλο - 
τροφοδοτούµενη δραστηριότητα που ενεργοποιείται από τις γνώσεις , τις 
εµπειρίες και τα βιώµατα , προπαρασκευάζοντας την σκέψη και 
διαµορφώνοντας τη συµπεριφορά του ατόµου . Ο G.Wallas ( 1926 ) , που 
ήταν από τους πρώτους που επιχείρησαν να καταγράψουν τα στάδια της 
δηµιουργικής διαδικασίας , διέκρινε τα εξής στάδια : 
Α . Το στάδιο της προετοιµασίας - προπαρασκευαστικό στάδιο . Στο 
στάδιο αυτό διατυπώνεται το πρόβληµα , το σχεδίου εργασίας , και 
συγκεντρώνονται τα απαραίτητα δεδοµένα για την επίλυση του . Στη 
φάση αυτή συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν την γνώση του 
ατόµου και συγκεκριµενοποιείται µια ώθηση και σύγκρουση µεταξύ του 
ατόµου και του περιβάλλοντος , που οδηγεί στην θέση των 
προβληµάτων. '' Κατά τη συλλογή του υλικού, η µνήµη και η εµπειρία 
λειτουργούν ως αποθήκες εφοδιασµού - γιατί είναι εξακριβωµένο ότι 
τίποτα δεν δηµιουργείται από το κενό και µε το κενό - , ενώ η φαντασία 
εφοδιάζει τη διαδικασία µε νέες υποθέσεις '' (Ξανθάκου,1988,σ. 49) . 
Β . Το στάδιο της επώασης . Αυτό χαρακτηρίζεται από '' απουσία 
φανερής δραστηριότητας  , πρόσκαιρη παραίτηση της συνειδητής 
προσπάθειας και αναστολή του συνειδητού ελέγχου '' . Η σκέψη σε αυτή 
τη φάση χαλαρώνει από την έντονη και επίµονη νοητική προσπάθεια και 
το πρόβληµα ωριµάζει στο ασυνείδητο του ατόµου . Σ ' αυτή την φάση το 
άτοµο διατηρεί ένα είδος '' ενορατικής οικειότητας  µε το αντικείµενό του 
ενδιαφέροντός του , για να καταλήξει συνδυαστικά - ενορατικά στην 
επιλογή της πιθανής λύσης , του καλύτερου συνδυασµού '' 
(Ξανθάκου,1988,σ. 50) . 
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Το στάδιο αυτό διευκολύνει το άτοµο να κάνει νέους συνδυασµούς και 
συσχετίσεις των πληροφοριών που λαµβάνει από το περιβάλλον .  
Γ . Το στάδιο της έµπνευσης . Αυτό είναι γνωστό και ως '' εύρηκα '' . Σε 
αυτό το στάδιο αναδύεται ξαφνικά και συχνά ανέλπιστα η λύση ή οι 
λύσεις του προβλήµατος στη συνείδηση του ατόµου µε τον συνδυασµό 
γνωστών πληροφοριών , που παρουσιάζουν νέους συσχετισµούς οι 
οποίοι αναδεικνύουν λύσεις . Η λύση δεν προϋπήρχε στο νου του ατόµου 
και γι ΄αυτό βιώνει έντονα συναισθήµατα ικανοποίησης και 
ανακούφισης, και 
 ∆ . Το στάδιο της αξιολόγησης , του απολογισµού , του ελέγχου των 
υποθέσεων . Τέλος σ ' αυτό το στάδιο εξετάζεται η εγκυρότητα του 
ευρήµατος - προϊόντος µε βάση τα κριτήρια '' της χρησιµότητάς , της 
καταλληλότητας , της νοµιµότητας , της αποτελεσµατικότητας , συχνά 
µάλιστα και του κόστους υλοποίησης της ιδέας ''(Ξανθάκου,1988,σ. 50) . 
 
 
3 . 6 . Το κοινωνικό περιβάλλον  
 

Καθοριστικό ρόλο στην δηµιουργική επίδοση του ατόµου φαίνεται 
να διαδραµατίζει το κοινωνικό περιβάλλον , µέσα στο οποίο 
αναπτύσσεται , εξελίσσεται και καλλιεργείται το άτοµο . Γι ' αυτό η 
δηµιουργικότητα , όπως και οποιαδήποτε συµπεριφορά , συστήνει µια  
αµφίδροµη ανταλλαγή , που πραγµατοποιείται ανάµεσα στο άτοµο και 
στο περιβάλλον του , ανάµεσα στο άτοµο και στις κοινωνικές δυνάµεις 
του περίγυρου που εµπλέκονται αλληλο-επηρεαζόµενα στην προκείµενη 
διαδικασία . 

'' Το περιβάλλον συµβάλλει αποφασιστικά στο σχηµατισµό µιας 
υγιούς - αυτοπραγµατοποιούµενης δηµιουργικής προσωπικότητας , 
ευνοεί τη δηµιουργική παραγωγή , και ενέχει στοιχεία υποστήριξης , 
ενθάρρυνσης , συναισθηµατικής ασφάλειας και εµπιστοσύνης στις 
επιλογές του ατόµου . Αφορά ένα περιβάλλον όπου στο µέτρο του 
δυνατού θα αποµονώνονται ανασταλτικοί παράγοντες , όπως για 
παράδειγµα πίεση για οµοιοµορφία και διαρκή εξωτερική αξιολόγηση , 
κλίµα αυταρχισµού και επικρίσεων '' . 

 Σε µια αντίστροφη λογική , το υποβοηθητικό περιβάλλον  
αδρανοποιεί το δηµιουργικό δυναµικό του ατόµου καθώς αποτελεί ένα 
περιβάλλον '' ευκολίας '' , όπου όλα δίνονται έτοιµα χωρίς νοητικό 
κόστος για το άτοµο , το οποίο αδρανεί . Σύµφωνα µε  µελέτες που 
εκπονήθηκαν έχοντας ως δείγµα διακεκριµένες προσωπικότητες του 
εικοστού αιώνα , έφεραν στο προσκήνιο ένα οικογενειακό περιβάλλον 
''µε ελλειµµατικό επικοινωνιακό περιεχόµενο και µικρή συναισθηµατική 
στήριξη '' . Αυτή η '' περιβαλλοντική αποστέρηση '' , σύµφωνα µε τους 
ερευνητές , ήταν το κίνητρο που κινητοποίησε τη δηµιουργική 
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συµπεριφορά των ατόµων. Και στην προαναφερθείσα έρευνα παρά τον  
συναισθηµατικό στερητικό οικογενειακό περίγυρο δίνονταν στα άτοµα 
γόνιµα νοητικά ερεθίσµατα . Υπήρχε δηλαδή ,  ένα αντιστάθµισµα 
ανάµεσα στη συναισθηµατική πενία και τη νοητική τροφοδοσία αυτού 
του περιβάλλοντος (Ξανθάκου,1988,σ. 53 -54) . 
 
 
3 . 7 . ∆ηµιουργικότητα και ταλέντο 
 
 Για την δηµιουργία της αισθητικής υπάρχουν δύο κλασσικές 
αντιλήψεις . Σύµφωνα µε την  πρώτη την Ορθολογική , '' το 
καλαισθητικό στοιχείο είναι έµφυτο στον άνθρωπο '' κι έχει υποστηρικτές   
τον Πλάτωνα , τον Πλωτίνο κ.α. Η δεύτερη , η Εµπειρική , υποστηρίζει  
πως '' το καλαισθητικό συναίσθηµα ανελίσσεται µε την καθηµερινή 
εµπειρία της ζωής '' κι έχει υποστηρικτές τον Αριστοτέλη , τους 
Επικούριους , τους Σοφιστές κ.α. 

Το συµπέρασµα που µπορούµε να βγάλουµε από αυτές τις  
αντιλήψεις , είναι ένας συνδυασµός και των δύο , διότι '' αν η 
καλαισθητική συνείδηση ήταν µόνο έµφυτη , τότε τα παιδιά και οι 
απολίτιστοι θα έπρεπε να είχαν κλασικές αντιλήψεις για το ωραίο και όχι 
παρµένες από το περιβάλλον τους ''. Επίσης αν η καλαισθητική 
συνείδηση ήταν µόνο αποτέλεσµα της εµπειρίας , τότε ''  πώς θα 
εξηγούσαµε το γεγονός ότι και µέσα στο καλύτερο περιβάλλον 
βρίσκουµε ανεξέλικτους ανθρώπους '' κι αυτό συµβαίνει διότι απουσιάζει 
από αυτούς η προδιάθεση , το ταλέντο , η κληρονοµικότητα κ .τ . λ . 
Μερικές θεωρίες γύρω από αυτές είναι οι εξής : 
α . Η θεωρία της έµφυτης καλλιτεχνικής διάθεσης  
Σύµφωνα µ ' αυτή την θεωρία , ''όλοι οι άνθρωποι έχουν έµφυτη την 
καλλιτεχνική διάθεση και εκδηλώνεται από την παιδική ηλικία '' . Ο 
άνθρωπος από νήπιο ακόµα αρχίζει να ζωγραφίζει και η έµφυτη αυτή 
διάθεση παραµένει ακόµα και στα άτοµα '' που δεν δέχτηκαν την 
εκπολιτιστική απώθηση των ενστίκτων , όπως π.χ. οι πρωτόγονοι λαοί . 
Γι ' αυτό η τέχνη του πρωτόγονου είναι όµοια µε την παιδική '' .  
β . Η θεωρία της µιµητικής ικανότητας  
Μερικοί αισθητικοί υποστηρίζουν πως  ο άνθρωπος είναι '' ζώον 
µιµητικόν '' και γι ' αυτό διαθέτει  έµφυτη την µιµητική  ικανότητα που 
τον οδήγησε στην καλλιτεχνική αναπαράσταση των αντικειµένων.  
'' Άλλωστε, η ωραιότητα παρουσιάζεται σ ' εµάς από το πρώτο βλέµµα 
που ρίχνουµε στη φύση ''.  
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γ . Η θεωρία του παιχνιδιού 
'' Υποστηρίχθηκε ότι στον άνθρωπο περισσεύει ένα ποσοστό από δύναµη 
και δραστηριότητα , το οποίο αισθάνεται την ανάγκη να χρησιµοποιήσει . 
Η επιθυµία αυτή δηµιούργησε το παιχνίδι και την τέχνη , τόσο τη 
µιµητική όσο και τη διακοσµητική '' . Χαρακτηριστικό της τέχνης και του 
παιχνιδιού  είναι ότι και τα δύο είναι ικανά να καταπραϋνουν την πλήξη , 
και πως ο άνθρωπος δεν είναι υποχρεωµένος να παίζει ή να ζωγραφίζει . 
Άρα το παιχνίδι και η τέχνη δεν αποτελούν βιολογική αναγκαιότητα .  
δ . Η θεωρία της τυχαίας παραγωγής του καλλιτεχνήµατος  
Στη θεωρία αυτή , η τέχνη εµφανίστηκε τυχαία από τις '' διάφορες 
τυχαίες µούχλες που σχηµατίστηκαν στα τοιχώµατα των σπηλαίων , 
καθώς και οι διάφορες τυχαίες γραµµές που έγιναν σε µερικά πήλινα 
σκεύη , έγιναν αφορµή για τέχνη '' .  
ε . Η θεωρία της κάθαρσης των παθών  
Η θεωρία αυτή υποστηρίζει πως ο κάθε καλλιτέχνης εκφράζει µε την 
τέχνη τα συναισθήµατά του κι όλα αυτά που βιώνει όπως την αγάπη , το 
µίσος , το φόβο , την εξιλέωση , τον ηρωισµό κ.τ.λ . ∆ηλαδή η τέχνη 
αποτελεί γι ΄αυτόν δράση που προέρχεται από τα βάθη της ζωής του και 
πραγµατοποιείται µε τρόπο ανώδυνο και φανταστικό . 
στ . Η θεωρία της αισθητικής συµπάθειας ή της ενσυναίσθησης  
Ο άνθρωπος µε την θεωρία αυτή δίνει ψυχή στα αντικείµενα που δεν 
έχουν προσωπικότητα , προβάλλεται και διαχέεται µέσα από αυτά . 
ζ . Η θεωρία της δηµιουργικής φαντασίας  
Η φαντασία του καλλιτέχνη , δηλαδή '' η εσωτερική του όραση '' , 
αφυπνίζεται ερχόµενη σε επαφή µε τον εξωτερικό κόσµο , και κάνει 
τέτοιους συνδυασµούς εικόνων , που εκπλήσσει ακόµη και τον ίδιο τον 
καλλιτέχνη . '' Με λίγα λόγια η φαντασία είναι η πηγή της µυθοπλασίας 
που βάζει σε ενέργεια ο καλλιτέχνης '' (Μαγουλιώτης ,2001,σ. 29, 30 , 
31, 32 , 33) . 
η . Η ψυχαναλυτική θεωρία  
Ο πόνος , η χαρά , η στέρηση και η οδύνη είναι αυτές που οδηγούν τον 
άνθρωπο στην δηµιουργία και στην τέχνη . Η τέχνη δίνει στον άνθρωπο 
ότι του έχει στερήσει η ζωή . 
θ . Η Παυλοβιανή θεωρία  
Η δηµιουργία και η έµπνευση γεννιέται µε την επικοινωνία των 
ανθρώπων , από τα προβλήµατα τους , από την δράση τους  και όχι από 
το ασυνείδητό τους .Σύµφωνα µε τον Τάιν προϋποθέσεις για την 
δηµιουργία της τέχνης είναι το γεωγραφικό περιβάλλον , οι κοινωνικές 
συνθήκες της εποχής , οι έµφυτες διαθέσεις που κληρονοµεί ο άνθρωπος 
ανάλογα µε τη φυλή στην οποία ανήκει κ.τ.λ.  
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ι . Η θεωρία της ψυχικής πληρότητας  
Κάθε καλλιτέχνης είναι προικισµένος µε ορισµένες ικανότητες που έχει 
βέβαια και κάθε άνθρωπος ως ένα βαθµό . Μερικές τέτοιες 
χαρακτηριστικές ικανότητες είναι : η διανοητική και η κριτική 
ικανότητα , η ισχυρή βούληση , η µεγάλη συναισθηµατική ευαισθησία ,η 
φαντασία , η εγρήγορση και η παρατηρητικότητα ,η οξυδέρκεια ,η 
ικανότητα να αυτοσυγκεντρώνεται καθώς και να εµβαθύνει στο 
εσωτερικό των πραγµάτων , η ψυχική ευπάθεια , η λεπτή καλλιεργηµένη 
αίσθηση του ωραίου , η ευρηµατικότητα , το γούστο ή το καλλιτεχνικό 
συναίσθηµα , το ταλέντο ( η κλίση ) , η έµπνευση , η δηµιουργική  
θέληση , η πνευµατική καλλιέργεια , η εξυπνάδα , η ωριµότητα και η 
πείρα , η επιµονή και η υποµονή , η ικανότητα της αυτοκριτικής , η 
παρατήρηση και η περιέργεια , η ικανότητα σύνθεσης κ. α.  
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Κεφάλαιο 4ο : Η τέχνη και το παιδί  
 
 
4 . 1 . Η καλλιτεχνική διεργασία στα προσχολικά και σχολικά βήµατα 
του παιδιού  
 
 Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες του νηπίου στηρίζονται σε µια 
νοητική διαδικασία , κατά την οποία το παιδί δίνει νέες σηµασίες στις 
εµπειρίες του και συνδυάζει τα στοιχεία τους µε διάφορους και 
πρωτότυπους τρόπους . Η φαντασία είναι αυτή που οδηγεί το παιδί στο 
να συλλάβει νέες και πρωτότυπες ιδέες , να συνδυάσει και να 
δηµιουργήσει νέες µορφές .   
 Τα παιδιά στις πρώτες επαφές που έχουν µε το σχέδιο και την 
ζωγραφική , παρουσιάζουν ένα εξερευνητικό στάδιο στο οποίο τα παιδιά 
χαράζουν σηµεία που µοιάζουν µε µουντζούρες . Στην ηλικία των τριών 
ετών , αρχίζουν να συσχετίζουν τις γραµµές και τα σχήµατα µε 
χειροπιαστά αντικείµενα . Παρατηρείται δηλαδή µια µετάβαση από το 
''σηµάδι '' προς το '' σχέδιο '' .  
 Παρόλ ' αυτά , µέχρι τα πέντε τους χρόνια , τα έργα των παιδιών 
καθορίζονται περισσότερο από την '' απτική και κιναισθητική 
δραστηριότητα , παρά από την όραση . Οι συνθέσεις τους αντανακλούν 
κινητική δραστηριότητα κι ένα σκεπτικό που το έχουν συλλάβει 
τµηµατικά , χωρίς να υπολογίζουν τις ιδέες των ενηλίκων σχετικά µε την 
οπτική ή τη λογική συνοχή '' (Chapman,1993,σ. 141) .  
 Τα παιδιά αυτής της ηλικίας αναπτύσσουν τα έργα τους , όπως 
τους έρχονται στο µυαλό , και γι ΄αυτό , οι σχέσεις των µεγεθών 
καθορίζονται από την κινητική δραστηριότητα , από τη φύση του υλικού  
και από τη σειρά δηµιουργίας των µερών του έργου .  
 Στην ηλικία των τεσσάρων ή πέντε ετών , τα παιδιά κατανοούν ότι 
οι γραµµές και τα σχήµατα µπορούν να συµβολίζουν ανθρώπους , ζώα 
και αντικείµενα . '' Αρχίζουν να περιγράφουν µε λόγια αυτό που διηγείται 
το έργο τους '' .  
'' Το πρώιµο εκφραστικό στάδιο ανάπτυξης , είναι η περίοδος κατά την 
οποία τα παιδιά διαµορφώνουν τις ιδέες που θέλουν να εκφράσουν , 
προτού αρχίσουν να δουλεύουν '' (Chapman,1993,σ. 142) . Σ ' αυτό το 
στάδιο τα παιδιά συλλαµβάνουν τα πιο σηµαντικά γνωρίσµατα της 
προσωπικής τους εµπειρίας , και η αντίληψη , τα συναισθήµατα και οι 
σκέψεις τους , ενεργοποιούνται από τα άµεσα βιώµατα . 
 Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας , δηµιουργούν συνήθως τέχνη 
µ' έναν αυθόρµητο τρόπο . Γενικά συγκεντρώνουν την προσοχή τους  
σ ' ένα πράγµα , υπερεκτιµούν την αξία του , και δυσκολεύονται να 
επαναφέρουν στο νου τους , τις πράξεις τους .  
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 Τα παιδιά στα πρώτα σχολικά χρόνια , έχουν αναπτύξει την 
ικανότητα να δίνουν οπτική µορφή στα πράγµατα που βλέπουν κι 
αισθάνονται . '' Τα περισσότερα παιδιά πλησιάζουν την τέχνη µε 
εµπιστοσύνη και ασυγκράτητο ενθουσιασµό ''. Τα παιδιά στο δηµοτικό 
σχολείο αναπτύσσουν την δουλειά τους µε τµηµατικό και προοδευτικό 
τρόπο σκέψης και τα σχέδιά τους παρουσιάζουν µεγαλύτερες 
λεπτοµέρειες .  
Επιπλέον διαµορφώνουν τις βασικές στάσεις τους απέναντι στον εαυτό 
τους και τους άλλους . '' Η αξία που δίνουν τα παιδιά στην ανθρώπινη 
ζωή , διαµορφώνεται από την ενσυναίσθηση και τη στοργή που βλέπουν 
να εκδηλώνει το περιβάλλον τους '' (Chapman,1993,σ. 165) . 
 
 
4 . 2 .  Οι κυριότερες φάσεις εξέλιξης της παιδικής γραφής  
 
 Ο Luquet ( Luquet,1927) προσδιόρισε τέσσερα στάδια :  
α ) Ο τυχαίος ρεαλισµός , ο οποίος αρχίζει στα δύο χρόνια και αποτελεί 
το τέλος της εποχής του µουντζουρώµατος . Το παιδί στο στάδιο αυτό 
''ανακαλύπτει τυχαία µια µορφική αναλογία ανάµεσα σ ' ένα αντικείµενο 
και στο σηµείο του ''  και ονοµατίζει το σχέδιό του .  
β ) Ο αποτυχηµένος ρεαλισµός , σύµφωνα µε τον οποίο το παιδί γνωρίζει 
την ταυτότητα των αντικειµένων και προσπαθεί να αναπαράγει την 
µορφή τους ( συνήθως 3 - 4 ετών ) .  
γ ) Ο διανοητικός ρεαλισµός , ο οποίος αρχίζει από τα τέσσερα χρόνια , 
και µπορεί να διαρκέσει µέχρι τα δέκα ή δώδεκα . Σ ' αυτή την περίοδο το 
παιδί σχεδιάζει τα αντικείµενα όπως τα ξέρει κι   όχι όπως τα βλέπει , και 
δ ) ο οπτικός ρεαλισµός , που αρχίζει στην ηλικία των δώδεκα ή και λίγο 
νωρίτερα , '' και σφραγίζεται από την ανακάλυψη της προοπτικής ''  κι 
έχουµε '' ένα προοδευτικό αποστέγνωµα του σχεδίου που χάνει το 
χιούµορ του , και τείνει να συναντήσει τις παραγωγές των ενηλίκων ''  
(Ντε Μερεντιε,1981,σ. 40) .  
 
 
4 . 3 . Το κίνητρο του σχεδίου  
 
 Σύµφωνα µε την ψυχαναλυτική θεωρία του Sigmund Freud , το 
παιδικό σχέδιο αποτελεί '' έκφραση των ασυνείδητων επιθυµιών και 
συναισθηµάτων , ακόµα και σε συγκαλυµµένη µορφή '' (Γλυν-Σιλκ, 
1997,σ. 95) . Με το σχέδιο το παιδί µπορεί να εκτονώσει και να 
απελευθερώσει τα συναισθήµατά του , που σε διαφορετική περίπτωση θα 
ήταν εγκλωβισµένα και ίσως επικίνδυνα , ενώ καταφέρνει να 
ικανοποιήσει και την ανάγκη του να µεγαλώσει και να αποκτήσει έτσι 
έναν ενεργητικό ρόλο , ασκώντας έλεγχο .  
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 Επιπλέον η αισθητηριακή επανατροφοδότηση από το σχέδιο 
µπορεί να είναι ικανοποιητική , κυρίως από τα πολύ µικρά παιδιά . Γι ' 
αυτό και η Kellogg (Kellogg,1970) διέκρινε την '' κινητική ευχαρίστηση'', 
που πηγάζει από τις κινήσεις που κάνει το παιδί καθώς µουντζουρώνει - 
ζωγραφίζει και την '' οπτική ευχαρίστηση '' , που προέρχεται από την 
επιθεώρηση και το αποτέλεσµα του σχεδίου , της ζωγραφικής ή του 
µουντζουρώµατος .  
 Επίσης πολλοί επιστήµονες υποστήριξαν ότι ο κυριότερος λόγος 
που τα παιδιά ζωγραφίζουν είναι για να κάνουν γραφικές 
αναπαραστάσεις , δηλαδή εικόνες , για να εκφράσουν τα συναισθήµατά 
τους , κάτι που ο Lowenfeld (Lowenfeld & Brittain, 1975) υποστήριξε 
λέγοντας πως '' η αυτό - έκφραση στην τέχνη παρέχει µεγάλη 
ικανοποίηση και γι ' αυτό αποτελεί ένα σηµαντικό λόγο για το σχέδιο '' 
(Γλυν - Σιλκ,1997,σ. 99)  .  
 Πάνω απ ' όλα θα πρέπει να αναφερθεί πως τα παιδιά σχεδιάζουν 
πολλές εικόνες , διότι ικανοποιούνται µέσα από αυτές και γι ' αυτό 
συνεχίζουν να δηµιουργούν και να ασχολούνται . 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ : ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
 
 
Γενικά 
 
 Είδαµε λοιπόν, πώς το παιδί ξεκινάει να απασχολείται 
καλλιτεχνικά και ποιοι παράγοντες είναι αυτοί που το επηρεάζουν  
προκειµένου να συνεχίσει και να εξελίξει αυτό µε το οποίο ασχολείται. 
Έτσι ερευνώντας πρώτα απ' όλα τα κίνητρα του παιδιού και τις 
επιδράσεις που δέχεται από το περιβάλλον του και από τον κοινωνικό του 
περίγυρο καταλήξαµε στον τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να 
ερευνήσουµε τον βαθµό δηµιουργικότητας του κάθε παιδιού.  
Όλα αυτά όµως µέχρι τώρα τα προσεγγίσαµε µόνο στη θεωρία.  
Στην πράξη όµως, γιατί τα παιδιά ασχολούνται µε τις τέχνες; 
Επηρεάστηκαν από τους γονείς τους; 
Το περιβάλλον τους;  
Ποια ήταν τα κίνητρα τους γι ' αυτό; 
Επίσης θα µελετήσουµε και το βαθµό δηµιουργικότητας του κάθε 
παιδιού.  
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Κεφάλαιο 5ο  
 
 
Στόχοι της έρευνας  
 

Πριν ξεκινήσουµε  το ερευνητικό µέρος της µελέτης σχετικά µε 
τον βαθµό δηµιουργικότητας των παιδιών και τους παράγοντες που 
συµβάλλουν στο να ασχοληθεί ένα παιδί µε κάποια τέχνη, διαµορφώσαµε 
τους στόχους της ερευνητικής εργασίας. Εξετάσαµε  λοιπόν  :  
-    πώς αντιµετωπίζουν το θέµα της τέχνης οι γονείς των παιδιών αυτών, 
- σε ποιον βαθµό τα παιδιά είναι δηµιουργικά στον τοµέα της 
ζωγραφικής ( αφού πρώτα επιλέξαµε µερικά από τα κριτήρια της 
δηµιουργικής σκέψης ), 

- σε τι περιβάλλον µεγάλωσαν οι γονείς των παιδιών και η ενασχόληση 
των ίδιων µε τις τέχνες,  

- η ενασχόληση των παιδιών τους µε την τέχνη και κατά πόσο το παιδί 
επηρεάζεται από το περιβάλλον και το σχολείο του,  

- και η σχέση του παιδιού µε το εργαστήρι που παρακολουθεί στο Στέκι 
παιδιού.  

Επίσης προσπαθήσαµε να ερευνήσουµε και κάποια από τα κίνητρα των 
φοιτητών, και την σχέση που οι ίδιοι έχουν µε την τέχνη : 
- Φοιτητές και τέχνη,  
- Φοιτητές και περιβάλλον.  
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Κεφάλαιο 6ο   
 
 
Υποθέσεις της έρευνας  
 
Οι υποθέσεις της έρευνας διαµορφώνονται ως εξής :  
- Η στάση των γονιών του δείγµατος απέναντι στο θέµα της Τέχνης θα 
επηρέασε και τα παιδιά τους, 

- οι γονείς των παιδιών του δείγµατος, επηρεάστηκαν από το 
περιβάλλον µέσα στο οποίο µεγάλωσαν, 

- οι γονείς που ασχολούνται µε κάποια τέχνη επηρεάστηκαν από κάποιο 
συγγενικό τους πρόσωπο και οι ίδιοι αισθάνονται πληρότητα, 
ευχαρίστηση και διασκέδαση ασκώντας την τέχνη,  

- τα παιδιά ξεκίνησαν να παρακολουθούν το εργαστήρι της ζωγραφικής 
επειδή τα ίδια το θέλησαν, αλλά κι επειδή είχαν την υποστήριξη και 
την ενθάρρυνση των γονιών τους. 

  
 
Για την έρευνα µε τους φοιτητές, οι υποθέσεις ήταν οι εξής : 
- ο βαθµός και η ποιότητα ενασχόλησης των φοιτητών µε τις τέχνες θα 
επηρεάστηκε από το οικογενειακό τους περιβάλλον . 
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Κεφάλαιο 7ο  
 
 
Μέθοδος της έρευνας  
 
α ) Το δείγµα της έρευνας  
Το δείγµα της έρευνας αποτελείται : 
ί ) από 12 παιδιά που παρακολούθησαν εντατικά το εργαστήρι 
ζωγραφικής στο Στέκι Παιδιού του ∆ήµου Βόλου. ( Το τµήµα 
πλαισιώνονταν από δεκατέσσερα παιδιά αλλά , λόγω συχνών απουσιών 
µερικών από αυτά, καταγράψαµε µόνο την συµπεριφορά δώδεκα από 
αυτών. Από τα δεκατέσσερα παιδιά, δύο από αυτά είναι επτά ετών, επτά 
από αυτά οκτώ ετών, τέσσερα από αυτά εννέα ετών, κι ένα δέκα ετών. 
Από τα έντεκα παιδιά που παρακολουθήσαµε, τα επτά ήταν κορίτσια και 
µόνο τρία αγόρια ). 
ίί ) από τους 22 γονείς τους, και  
ίίί ) από 52 φοιτητές του Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.  
 
β ) Τα εργαλεία της έρευνας  
Τα εργαλεία της έρευνας ήταν η συστηµατική παρακολούθηση και το 
ερωτηµατολόγιο.  

ί ) Από τα µέσα Μαρτίου µέχρι τις αρχές Ιουνίου, 
παρακολουθήσαµε ένα από τα τµήµατα ζωγραφικής στο Στέκι Παιδιού 
του ∆ήµου Βόλου. Κατά τις παρακολουθήσεις  αυτές, βαθµολογούσαµε 
τα παιδιά πάνω στο θέµα το οποίο δούλευαν κάθε φορά. Τα θέµατα ήταν 
τα εξής :  
• στις 21 / 3 / 2001 κολάζ σε συνδυασµό µε ζωγραφική,  
• στις 28 / 3 /2001 ζωγράφισαν την '' Έναστρη νύχτα '' του Βάν Γκόγκ,  
• στις 4 / 4 / 2001 το θέµα ήταν ελεύθερο για το Πάσχα,  
• στις 25 / 4 / 2001 τα παιδιά ζωγράφισαν ελεύθερα σε χρωµατιστό 

canson το οποίο ήταν κολληµένο σε ακουαρέλα και σκισµένο από την 
πλευρά του λευκού χαρτιού,  

• στις 2 / 5 / 2001 ζωγράφισαν ένα βάζο µε τριαντάφυλλα βλέποντας το 
µοντέλο,  

• στις 9 / 5 / 2001 ζωγράφισαν οµαδικά για την ηµέρα κατά του 
καπνίσµατος,  

• στις 17 / 5 / 2001 έκαναν κολάζ από σχήµατα φτιάχνοντας αφηρηµένα 
έργα,  

• στις 23 / 5 / 2001 ζωγράφισαν σε µικρά χαρτιά παράθυρα που 
βλέπουν σε διάφορα δωµάτια σπιτιού και  

• στις 30 / 5 / 2001 το θέµα ήταν ελεύθερο για το καλοκαίρι.  
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Η βαθµολογία κυµαίνονταν  από 1= µέτριο, 2 = καλό και 3 = πολύ καλό, 
και καταγράψαµε τον ενθουσιασµό, την παρατήρηση / περιέργεια, την 
φαντασία, την επινοητικότητα, την ικανότητα σύνθεσης, την πρωτοτυπία 
και την εµµονή του κάθε παιδιού. Προσπαθήσαµε δηλαδή να 
ερευνήσουµε την δηµιουργικότητα του κάθε παιδιού.  
ίί ) Στο τέλος της παραπάνω παρακολούθησης, γύρω στις 6 Ιουνίου, 
δώσαµε ερωτηµατολόγια στους γονείς των παιδιών αυτών, προκειµένου 
να ερευνήσουµε το περιβάλλον µέσα στο οποίο µεγάλωσαν οι ίδιοι, αλλά 
και τα παιδιά τους, και αν επηρεάστηκαν καθόλου από αυτό, όσον αφορά 
στην τέχνη. Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε : 
• 23 γενικές ερωτήσεις για τους γονείς και το περιβάλλον τους,  
• 7 γενικές για το παιδί τους,  
• 7 για το παιδί και το σχολείο,  
• 4 για το παιδί και το εργαστήρι,  
• 6 για  την σχέση των γονιών µε το εργαστήρι,  
• και 8  γενικές για το παιδί, τον εµψυχωτή και το εργαστήρι.  
Επίσης στις 28 / 4 / 2001, δώσαµε ερωτηµατολόγια στους φοιτητές για να 
ερευνήσουµε και την δική τους σχέση µε την τέχνη αλλά και κατά πόσο 
επηρεάστηκαν από το περιβάλλον τους . Το ερωτηµατολόγιο 
περιελάµβανε : 
• 17 ερωτήσεις για την σχέση των φοιτητών µε την τέχνη  
• και 15 για το περιβάλλον τους.  
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Κεφάλαιο 8ο  
 
 
Αποτελέσµατα έρευνας 
 
8. 1.  Αξιολόγηση του κάθε παιδιού στον τοµέα της ζωγραφικής  
 
Στο Στέκι Παιδιού, παρακολουθήσαµε το τµήµα ζωγραφικής της κυρίας 
Αγλαϊνης από τα µέσα Μαρτίου, µέχρι το τέλη Μαΐου, και καταγράψαµε 
τα εννέα θέµατα που διδάχτηκαν και ζωγράφισαν τα παιδιά αυτό το 
διάστηµα.  
Τα παιδιά αναφέρονται µε τα µικρά τους ονόµατα.  
 
 
Φιλιππίνα  
Η Φιλιππίνα ( εννέα ετών ), ήταν ένα παιδί  
� ενθουσιώδες που έδειξε µεγάλο ενδιαφέρον για την ζωγραφική.  
     Πάντα ήταν πολύ προσεκτική σε ό,τι έλεγε η εµψυχώτριά της και   
� παρατηρούσε για αρκετή ώρα τον χώρο του µπλοκ που είχε µπροστά 
της προσπαθώντας να επεξεργαστεί όσο καλύτερα µπορούσε αυτό που 
είχε στο µυαλό της, πριν ακόµα το ζωγραφίσει. Ήταν αρκετά 

�  επινοητική και είχε  
� φαντασία τέτοια που αρκετές φορές δεν µπορούσε να ζωγραφίσει 
αυτό που τους έλεγε η εµψυχώτρια αλλά , ζωγράφισε για παράδειγµα 
τα τριαντάφυλλα µε τον δικό της τρόπο και πολύ διαφορετικά από 
αυτά των άλλων παιδιών. Αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσµα να κάνει 
τις ζωγραφιές της  

� πρωτότυπες, αλλά και πολύ καλές από αισθητικής άποψης.  
� Είχε την ικανότητα σύνθεσης, αλλά και την κατάλληλη  
� εµµονή, καθώς ποτέ δεν ήθελε να φύγει πριν ολοκληρώσει το έργο 
της.  

Η Φιλιππίνα προέρχεται από ένα περιβάλλον που φαίνεται πως βοήθησε 
το παιδί να ασχοληθεί µε τις τέχνες και συγκεκριµένα µε την ζωγραφική. 
Και η µητέρα της ασχολείται µε την ίδια τέχνη ως χόµπι, αλλά και πολλά 
ακόµη άτοµα από το συγγενικό της περιβάλλον όπως ο παππούς και η 
γιαγιά, ένας ξάδερφος τους κι ένας θείος, που ασχολούνται εκτός από την 
ζωγραφική, µε την γλυπτική και το γράψιµο.  
Η Φιλιππίνα φαίνεται έτσι πως εκτός από την φυσική '' κλίση '' που είχε 
στην τέχνη, επηρεάστηκε αρκετά και από το συγγενικό της περιβάλλον 
που την προώθησε κιόλας σ ' αυτόν τον τοµέα. 
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Γεωργία 
Η Γεωργία ( οκτώ ετών ), ήταν ένα παιδί που φάνηκε να είχε διάθεση για 
ζωγραφική ανάλογα '' µε τις µέρες της ''. Έτσι λοιπόν  
� ενθουσιάζονταν και ξεκινούσε µε πολύ όρεξη όταν της άρεσε ένα 
θέµα. Αν και ήταν αρκετά  

� παρατηρητική, γενικότερα όσον αφορά  
� την φαντασία της,  
� την επινοητικότητά της,  
� την ικανότητα σύνθεσης,  
� την πρωτοτυπία και  
� την εµµονή της, ήταν µέτρια. Μόνο όταν το θέµα την ενθουσίαζε, είχε 
και από την Γεωργία όλη την προσοχή της.  

Το περιβάλλον από το οποίο προέρχεται η Γεωργία δεν έχει κάποια 
ιδιαίτερη σχέση µε την τέχνη, ούτε φαίνεται να προώθησε και το παιδί 
ιδιαίτερα προς αυτή.  
 
 
∆έσποινα  
Η ∆έσποινα ( εννέα ετών )ήταν ένα παιδί πολύ ήσυχο, και γι ' αυτό ήταν 
αρκετά δύσκολο να διαπιστώσουµε αν πραγµατικά ενδιαφέρονταν για 
την τέχνη της ζωγραφικής µε την οποία ασχολούνταν. Τελικά φάνηκε 
πως η ∆έσποινα αν και ως άτοµο ήταν  
� υποµονετική και  
� παρατηρητική,  
� δεν ήταν τύπος ενθουσιώδες και  
� η φαντασία της σε συνδυασµό µε  
� την  επινοητικότητα που έδειχνε, ποίκιλε ανάλογα µε το θέµα. 
�  Παρόλα  αυτά είχε την ικανότητα σύνθεσης,  
� αν και οι ζωγραφιές της δεν ήταν και ιδιαίτερα πρωτότυπες. 
Το περιβάλλον από το οποίο προέρχεται η ∆έσποινα δεν έχει κάποια 
ιδιαίτερη σχέση µε τις τέχνες.  
 
 
∆ανάη 
Η ∆ανάη ( οκτώ ετών ) ήταν ένα παιδί, που αν κι έδειχνε να είναι τύπος  
� ενθουσιώδες,  
� δεν είχε την υποµονή να καθήσει και να ζωγραφίσει. Έδειχνε µία 
υπερκινητικότητα που δεν της επέτρεπε  

� να παρατηρήσει και να επεξεργαστεί το θέµα που είχε να δουλέψει,  
� ούτε µπορούσε να είναι επινοητική,  
� να συνθέσει  
� και να δηµιουργήσει ένα πρωτότυπο έργο, 
�  µε φαντασία. 
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 Ζωγράφιζε ό,τι πιο απλό ήξερε να ζωγραφίζει και όσο πιο γρήγορα 
µπορούσε και γι ' αυτό οι ζωγραφιές της δεν είχαν τα χαρακτηριστικά 
από ένα παιδί της ηλικίας της, αλλά ταίριαζαν σε παιδί µικρότερο 
ηλικιακά από αυτή. Παρόλα αυτά πρέπει να τονίσουµε πως είχε τις 
περισσότερες γνώσεις πάνω στα θέµατα της ζωγραφικής από 
οποιοδήποτε άλλο παιδί. Ήταν ενηµερωµένη σε τέτοιο βαθµό που πολλές 
φορές συµπλήρωνε στοιχεία για διάφορους ζωγράφους σ ' αυτά που 
έλεγε η εµψυχώτριά της.  
Αν και το περιβάλλον από το οποίο προέρχεται η ∆ανάη δεν είχε κάποια 
ιδιαίτερη σχέση µε τις τέχνες, αυτό ήταν που την ώθησε να ασχοληθεί µε 
την ζωγραφική και προσπαθούσε µέσα από βιβλία να την ενηµερώσει για 
την τέχνη.  
 
 
Νίκος Κ. 
Ο Νίκος ( οκτώ ετών ) ήταν ένα παιδί ήσυχο και πειθαρχηµένο, που του 
άρεσε πολύ η ζωγραφική. Ήταν τύπος 
� ενθουσιώδες,  
� µε µεγάλη παρατηρητικότητα και περιέργεια προς το θέµα που 
επεξεργάζονταν,  

� επινοητικός  
� και µε µεγάλη εµµονή. Πολλές φορές έφευγε τελευταίος από την 
αίθουσα προκειµένου να τελειώσει το έργο του µε την µεγαλύτερη 
λεπτοµέρεια που µπορούσε. 

� Παρόλα αυτά η φαντασία  
� και η ικανότητα σύνθεσης που είχε ήταν µέτριες,  
� και γι ΄αυτό τα έργα του δεν ήταν ιδιαίτερα πρωτότυπα, αν και ήταν 
περισσότερο λεπτοµερής από οποιοδήποτε άλλο παιδί.  

Αν και το περιβάλλον του Νίκου δεν είχε κάποια σηµαντικά σχέση µε 
την τέχνη, οι γονείς του έδειχναν µεγάλο ενδιαφέρον για τις ζωγραφιές 
του και για την πρόοδό του πάνω στον τοµέα αυτό. Προφανώς πιστεύουν  
πως το παιδί τους έχει κάποια '' κλίση '' στην ζωγραφική, και γι ' αυτό 
έκαναν ότι µπορούσαν για να το βοηθήσουν να καλλιεργήσει αυτή την '' 
κλίση ''. Αυτό ωθεί και τον Νίκο στο να γίνει καλύτερος, πράγµα που το 
καταφέρνει.  
 
 
Ελένη 
Η Ελένη ( επτά ετών ) ήταν µέτρια σχεδόν σε όλα.  
� ∆εν ήταν ιδιαίτερα τύπος ενθουσιώδης,  
� και γενικά όσον αφορά την παρατηρητικότητά της,  
� την φαντασία της,  
� την επινοητικότητα  
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� και την ικανότητα σύνθεσης, δεν παρουσίασε κάποια ιδιαίτερη 
συµπεριφορά.  

� Της άρεσε να ζωγραφίζει και είχε την εµµονή γι ' αυτό, µα η 
ζωγραφική φάνηκε πως δεν την ενθουσίαζε πολύ. 

�  Γι ΄αυτό και τα έργα της δεν ήταν και ιδιαίτερα πρωτότυπα.   
Το περιβάλλον της Ελένης δεν είχε κάποια ιδιαίτερη σχέση µε την τέχνη.  
 
 
Σοφία 
Η Σοφία (οκτώ ετών ) ήταν ένα παιδί  
� πολύ ενθουσιώδες και δεκτικό στα καλλιτεχνικά γενικότερα 
ερεθίσµατα. Στην ζωγραφική οι επιδόσεις της ήταν σχετικά µέτριες 
καθώς έρχονταν πάντα κουρασµένη από το µάθηµα του µπαλέτου που 
είχε πριν την ζωγραφική. Παρόλα αυτά προσπαθούσε να 
συγκεντρωθεί όσο πιο πολύ µπορούσε. 

�  Ήταν αρκετά παρατηρητική,  
� αλλά δεν είχε την κατάλληλη εµµονή,  
� ώστε να είναι επινοητική,  
� να µπορεί να συνθέτει,  
� να µπορεί να φαντάζεται  
� και βέβαια να είναι πρωτότυπη στα έργα της.  
Το περιβάλλον της Σοφίας και συγκεκριµένα η µητέρα της ασχολείται 
και η ίδια µε την ζωγραφική, και πολύ θα της άρεσε να είχε ασχοληθεί 
και µε τον χορό και µάλλον αυτή ήταν που ώθησε το παιδί προς τις 
τέχνες.  
 
 
Κατερίνα  
Η Κατερίνα ( εννέα ετών ), αν και φαινοµενικά  
� δεν ήταν τύπος ενθουσιώδες, τα πήγαινε πολύ καλά στην ζωγραφική. 
� Ήταν παρατηρητική,  
� επινοητική,  
� µπορούσε να συνθέσει,  
� αλλά υστερούσε λίγο από φαντασία  
� κι αυτό είχε ως αποτέλεσµα τα έργα της να µην είναι ιδιαίτερα 

πρωτότυπα.  
� Αυτό ίσως ήταν και αποτέλεσµα στο ότι δεν είχε την σωστή εµµονή 
και αποσπόταν η προσοχή της σε τακτά χρονικά διαστήµατα από τα 
άλλα παιδιά.  

Στο περιβάλλον της Κατερίνας υπάρχουν άτοµα που ασχολούνται µε την 
ζωγραφική, όπως ο αδερφός του πατέρα, που όµως δεν επηρέασε την 
Κατερίνα.  
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Θανάσης  
Ο Θανάσης ( δέκα ετών ) πρέπει να σηµειώσω πως ήταν το παιδί που 
ξεχώρισε στο τµήµα της ζωγραφικής.  
� Ήταν τύπος ενθουσιώδες και του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Οι 
ζωγραφιές του διακρίνονταν για τις λεπτοµέρειες, 

� για την φαντασία,  
� και για την πρωτοτυπία τους.  
� Ο Θανάσης ήταν ιδιαίτερα παρατηρητικό  
� και επινοητικό παιδί,  
� µε ικανότητα σύνθεσης  
� και αρκετή εµµονή. Χαρακτηριστικό του ήταν πως όταν το θέµα που 
έβαζε η εµψυχώτρια για να ζωγραφίσουν τα παιδιά ήταν κάτι το 
συνηθισµένο και το απλό, ο Θανάσης αντιδρούσε, κι αν ακόµη δεν 
του άρεσε, κατάφερνε να συγκεντρωθεί και να ζωγραφίσει ένα πολύ 
ωραίο και πρωτότυπο έργο.  

Το περιβάλλον του Θανάση φάνηκε πως τον βοήθησε στην επιλογή του 
να ασχοληθεί µε την ζωγραφική. Η µητέρα του έδειχνε µεγάλο 
ενδιαφέρον για την πρόοδό του, ενώ η γιαγιά και ο παππούς του Θανάση 
ασχολούνται και αυτοί µε τις τέχνες και µάλλον τον επηρέασαν θετικά.  
 
 
Μαρία και Νίκος 
Η Μαρία ( επτά ετών ), και ο Νίκος (οκτώ ετών ), είναι αδέρφια.  
� Η Μαρία ήταν ένα παιδί αρκετά ενθουσιώδες και ένα από τα πιο 
µικρά σε ηλικία παιδιά του τµήµατος,  

� δεν είχε την εµµονή και την ικανότητα να συγκεντρωθεί και να 
ζωγραφίσει.  

� Γενικά στα έργα της επικρατεί µία µέτρια φαντασία  
� και περιέργεια,  
� µία µέτρια επινοητικότητα 
�  και συνθετότητα  
� και βέβαια πρωτοτυπία.   
Ο Νίκος από την άλλη πλευρά 
� ήταν ένα παιδί ενθουσιώδες.  
� Αν και αυτός δεν είχε την κατάλληλη εµµονή,  
� πολλές φορές κατάφερνε να ζωγραφίσει καταπληκτικά έργα, και 
πρωτότυπα. Αυτό όπως αναφέρθηκε συνέβαινε κάποιες φορές κι όχι 
συνέχεια.  

� Γενικότερα είχε φαντασία,  
� ήταν επινοητικός  
� και ικανός να συνθέσει,  
� µα δεν ήταν ιδιαίτερα παρατηρητικός.  
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Το περιβάλλον των παιδιών δεν είχε κάποια ιδιαίτερη σχέση µε την 
τέχνη, αλλά εντύπωση µας έκανε το γεγονός πως ξεχώριζαν τον Νίκο, 
πως δηλαδή είναι καλύτερος στην ζωγραφική από την Μαρία, και τον 
προωθούσαν περισσότερο. Κάποια στιγµή µάλιστα ανέφεραν πως  
'' αυτός είναι ο καλλιτέχνης της οικογένειας και πρέπει να ζωγραφίζει 
ωραία ''. 
 
 
Αλεξία  
Η Αλεξία ( οκτώ ετών ),  
� ήταν ένα παιδί ενθουσιώδες  
� και µε εµµονή προς αυτό µε το οποίο ασχολούνταν.  
� Ενώ ήταν παρατηρητική,  
� ήταν µέτρια ως προς την φαντασία,  
� την επινοητικότητα,  
� την ικανότητα σύνθεσης  
� και βέβαια την πρωτοτυπία.  
Το περιβάλλον µέσα στο οποίο µεγάλωσε το παιδί είχε ασχοληθεί µε τις 
τέχνες και την ζωγραφική και µάλλον αυτό ήταν που την ώθησε και την 
βοήθησε στο προοδεύει στα έργα της και να ενδιαφέρεται γι ' αυτά.   
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8. 2.  Γενικό συµπέρασµα για τα παιδιά που παρακολουθήσαµε στο 
Στέκι Παιδιού. 

 
Από την παραπάνω παρατήρηση των παιδιών, προκύπτει πως το 75% , 
δηλαδή 9 παιδιά έχουν επίδοση πάνω από το µέσο όρο στον τοµέα της 
ζωγραφικής , και µόνο το 25% , δηλαδή 3 παιδιά έχουν επίδοση κάτω 
από τον µέσο όρο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75%

25%

Άνω του µέσου όρου

Κάτω του µέσου όρου
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8. 3.  Αποδελτίωση ερωτηµατολογίων  
 

Η αποδελτίωση των ερωτηµατολογίων έγινε µε το σύστηµα 
Microsoft Excel. ∆όθηκαν δύο διαφορετικά ερωτηµατολόγια, ένα στους 
γονείς των παιδιών ( 22 στο σύνολο ) τα οποία παρακολουθήσαµε στο 
τµήµα ζωγραφικής στα τέλη Μαίου, που περιελάµβανε :  
• 23 ερωτήσεις για το περιβάλλον στο οποίο µεγάλωσαν οι γονείς  και 
για την σχέση τους µε τις καλές τέχνες,  

• 7 ερωτήσεις για το παιδί τους και το χόµπι του,  
• 7 ερωτήσεις για την σχέση του παιδιού και του σχολείου,  
• 4 ερωτήσεις για το παιδί σε σχέση µε το εργαστήρι ( το τµήµα 
ζωγραφικής ),  

• 6 ερωτήσεις για την σχέση των γονιών µε το εργαστήρι,  
• και 8 ερωτήσεις γενικές για το παιδί, τον εµψυχωτή και το εργαστήρι. 
∆εν απάντησαν όλοι οι γονείς σε όλες τις ερωτήσεις.   
Το δεύτερο ερωτηµατολόγιο δόθηκε σε φοιτητές στα τα τέλη 

Απριλίου, και περιελάµβανε : 
• 18 ερωτήσεις για την σχέση των φοιτητών µε τις καλές τέχνες,  
• και 15 ερωτήσεις για το περιβάλλον στο οποίο µεγάλωσαν και την 
σχέση που έχει µε τις τέχνες. Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν σε 52 
φοιτήτριες του παιδαγωγικού τµήµατος νηπιαγωγών του 1ου έτους, 
ηλικίας 18, 19 και 20 ετών. ∆υστυχώς δεν απάντησαν όλες οι 
φοιτήτριες σε όλες τις ερωτήσεις.  

Οι απαντήσεις των ερωτηµατολογίων των γονέων αλλά και των 
φοιτητών, παρουσιάζονται µε ανάλογους πίνακες και σχολιασµό σε κάθε 
απάντησή τους .  
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8. 3. 1. Αποδελτίωση ερωτηµατολογίων ( για γονείς )  
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 - ΓΟΝΕΙΣ 
 
Ερώτηση 1 : Ποιο είναι το επάγγελµά σας; 
 

 
Από το γράφηµα βλέπουµε πως 2 από τους γονείς  ασχολούνται µε τα 
οικιακά, 3 είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, 13 δηµόσιοι υπάλληλοι, 2 ιατροί, 
και 2 ελεύθεροι επαγγελµατίες. Αρά βλέπουµε πως οι περισσότεροι 
γονείς είναι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι λιγότεροι ασχολούνται µε τα 
οικιακά ή είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελµατίες.  
 
Ερώτηση 2 : Οι γονείς σας ήταν : 
 

      

9%

14%

59%

9%

9%
Οικιακά

Ιδιωτικός υπάλληλος

∆ηµόσιος υπάλληλος

Ιατρός

Ελεύθερος

επαγγελµατίας

55%

45% Αυστηροί

Ελαστικοί
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Οι περισσότεροι γονείς ( 12 )  απάντησαν πως οι γονείς τους ήταν 
αυστηροί, ενώ οι λιγότεροι ( 10 ) πως ήταν ελαστικοί.  
 
Ερώτηση 3 : Σαν παιδί είχατε στην διάθεσή σας πολλά βιβλία; 
 

                  
 
Οι περισσότεροι γονείς ( 16 ) απάντησαν ναι και οι λιγότεροι ( 6 ) πως 
δεν είχαν στην διάθεσή τους αυτή την δυνατότητα.  
 
Ερώτηση 4 : Είχατε την δυνατότητα να πηγαίνετε στον κινηµατογράφο, 
στο θέατρο, να επισκέπτεστε µουσεία,εκθέσεις και µουσικές εκδηλώσεις; 
 

 
Οι περισσότεροι γονείς ( 12 ) απάντησαν πως ναι είχαν την δυνατότητα, 
ενώ οι λιγότεροι (10 ) πως όχι. 

73%

27%

Ναι

Όχι

55%

45% Ναι

Όχι
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Ερώτηση 5 : Εάν είχατε τις ευκαιρίες , όπως ρωτάει η παραπάνω 
ερώτηση, ως επί το πλείστον πηγαίνατε : 
 

 
Οι περισσότεροι από τους γονείς ( 19 ) απάντησαν πως πήγαιναν µε τους 
γονείς τους, ενώ οι λιγότεροι ( 6 ) πως πήγαιναν µόνοι τους.  
 
Ερώτηση 6 : Υπήρχε κάτι άλλο που θέλατε να κάνετε; 
 

 
Η ερώτηση ήταν '' ελεύθερη ΄΄ και γι ' αυτό 2 απάντησαν ναι, 4 όχι, 3 πως 
θα ήθελαν ταξίδια και διασκέδαση, 2 να ασχοληθούν µε την µουσική και 
τον χορό, ενώ 1 απάντησε πως δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Βλέπουµε 
λοιπόν πως οι περισσότεροι γονείς δεν υπήρχε κάτι άλλο που ήθελαν να 
κάνουν, ενώ οι λιγότεροι, πως , και να ήθελαν να ασχοληθούν µε κάτι 
άλλο, δεν υπήρχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.  

60%

40%

Με τους γονείς σας

Μόνοι σας

17%

33%

25%

17%

8%
Ναι

Όχι

Ταξίδια / διασκέδαση

Μουσική / χορός

∆εν υπήρχαν οι
προϋποθέσεις
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Ερώτηση 7 : Πώς περνάτε τις ελεύθερες ώρες σας; 
 

                      
7 γονείς έχουν κάποιο χόµπι µε το οποίο ασχολούνται, 9 τους αρέσει να 
βλέπουν τηλεόραση, και 17 να κάνουν διάφορα άλλα όπως να 
ασχολούνται µε την φύση, µε τον αθλητισµό, µε κατασκευές, µε το 
διάβασµα οι περισσότεροι από αυτούς, µε την µουσική, να πηγαίνουν  
εκδροµές, να κεντούν, να ζωγραφίζουν, ή ακόµη να ασχολούνται µε 
αγροτικές εργασίες, µε το ψάρεµα και το κυνήγι. ( Σ ' αυτή την ερώτηση 
οι γονείς επέλεξαν περισσότερες από µία απάντηση ). Βλέπουµε λοιπόν 
πως οι περισσότεροι γονείς αρέσκονται στο να ασχολούνται µε διάφορα 
πράγµατα, και οι λιγότεροι µε το να ασχολούνται µε το χόµπι τους.  
 
Ερώτηση 8 : Ασχολείσθε µε τις τέχνες, κι αν ναι µε ποια; 
 

 

21%

27%

52%

Χόµπι

Τηλεόραση

Άλλο

45%

55%

Ναι

Όχι
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Οι περισσότεροι γονείς ( 12 ) απάντησαν πως δεν ασχολούνται µε τις 
τέχνες, ενώ οι λιγότεροι ( 10 ) πως ασχολούνται. Από αυτούς που 
απάντησαν ναι, 3 ασχολούνται µε την ζωγραφική, 1 µε το γράψιµο, 1 µε 
την φωτογραφία, 2 µε την µουσική, και 2 µε το θέατρο και τον 
κινηµατογράφο. ( Από αυτούς που απάντησαν ναι, δεν απάντησαν όλοι 
και µε ποια ασχολούνται ). 
 
Ερώτηση 9 : Αν ασχολείσθε, πόσο; 
 

              
4 γονείς απάντησαν πως ασχολούνται λίγο, 2 µέτρια, και 3 πολύ.  
Βλέπουµε λοιπόν πως οι περισσότεροι γονείς ασχολούνται λίγο µε τις 
τέχνες, και οι λιγότεροι από αυτούς πολύ.  
 
 

34%

11%

11%

22%

22%

Ζωγραφική

Γράψιµο

Φωτογραφία

Μουσική

Θέατρο

45%

33%

22%

Λίγο

Μέτρια

Πολύ
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Ερώτηση 10 : Αν ασχολείσθε πολύ : 
 

    
Αν και µόνο 3 είχαν απαντήσει στην προηγούµενη ερώτηση πως 
ασχολούνται πολύ, σ ' αυτή την ερώτηση απάντησαν 4 άτοµα, 1 
ασχολείται επαγγελµατικά και 3 για χόµπι. Άρα οι περισσότεροι από τους 
γονείς ασχολούνται πολύ µε τις τέχνες για χόµπι και οι λιγότεροι 
επαγγελµατικά.  
 
Ερώτηση 11 : Αν ασχολείσθε από πού αντλείτε τα ερεθίσµατα και 
γενικά τις πληροφορίες; 
 

    
5 γονείς απάντησαν από βιβλία, 1 από εργαστήρια, 2 από ντοκιµαντέρ, κι 
6 από άλλα. Οι περισσότεροι γονείς λοιπόν αντλούν τις πληροφορίες τους 
από βιβλία και οι λιγότεροι από εργαστήρια.  

25%

75%

Επαγγελµατικά

Για χόµπι

36%

7%

14%

43%
Βιβλία

Εργαστήρια

Ντοκιµαντέρ

Άλλο
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Ερώτηση 12 : Υπάρχει κάποιος στο κοντινό συγγενικό σας περιβάλλον 
που ασχολείται είτε επαγγελµατικά είτε ερασιτεχνικά µε κάποια τέχνη; 
 

             
2 γονείς απάντησαν πως ασχολείται ο πατέρας τους, 2 η µητέρα τους, 4 ο 
αδερφός / ή τους, 1 ο παππούς / γιαγιά και 5 κάποιος άλλος όπως 
ξάδερφος, κουνιάδος ή θείος. Βλέπουµε λοιπόν πως στις περισσότερες 
οικογένειες  υπάρχει κάποιος άλλος που ασχολείται µε τις τέχνες 
( ξάδερφος, κουνιάδος ή θείος ) και στις λιγότερες ο παππούς ή η 
γιαγιά.  
 
Ερώτηση 13 : Με ποια τέχνη ασχολούνται, ( αν ασχολούνται ); 
 

    
Από το συγγενικό περιβάλλον των γονέων, 1 ασχολείται µε την  

14%

14%

29%
7%

36% Πατέρας

Μητέρα

Αδερφός/ή

Παππούς/γιαγιά

Άλλος

9%

55%

9%

18%

9%

Γλυπτική

Ζωγραφική

Γράψιµο

Μουσική

Φωτογραφία
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γλυπτική, 6 µε την ζωγραφική, 1 µε το γράψιµο, 2 µε την µουσική, και 1 
µε την φωτογραφία. Οι περισσότεροι συγγενείς των γονέων, βλέπουµε 
πως ασχολούνται µε την ζωγραφική και οι λιγότεροι µε την γλυπτική, το 
γράψιµο και την φωτογραφία. 
 
Ερώτηση 14 : Εσείς έχετε κάποια σχέση µ ' αυτή; Σας έχει επηρεάσει 
καθόλου; 
 

     
Οι περισσότεροι γονείς ( 9 ) απάντησαν πως έχουν επηρεαστεί θετικά, 
και οι λιγότεροι ( 1 ) αρνητικά. 
 
Ερώτηση 15 : Την βρίσκεται ενδιαφέρουσα; 
 

   

90%

10%

Θετικά

Αρνητικά

100%

0%

Ναι

Όχι
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Σ ' αυτή την ερώτηση όλοι οι γονείς απάντησαν πως  βρίσκουν 
ενδιαφέρουσα την τέχνη µε την οποία ασχολούνται τα συγγενικά τους 
πρόσωπα.  
 
Ερώτηση 16 : Θα θέλατε να είχατε ασχοληθεί, ή να ασχοληθείτε : 
 

   
Στην ερώτηση αυτή οι περισσότεροι γονείς ( 6 ) απάντησαν πως θα 
ήθελαν να ασχοληθούν  µε κάποια άλλη τέχνη και οι λιγότεροι ( 4 ) µε 
την ίδια.  
 
Ερώτηση 17 : Ποια είναι η σχέση σας µε την τέχνη;  
 

    

40%

60%

Με την ίδια

Με κάποια άλλη

59%
27%

14%

Καλή

Μέτρια 

Όχι κάτι το ιδιαίτερο
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13 γονείς απάντησαν καλή, 6 µέτρια και 3 ότι δεν έχουν και κάποια 
ιδιαίτερη σχέση µε την τέχνη. Οι περισσότεροι λοιπόν γονείς έχουν καλή 
σχέση µε την τέχνη και οι λιγότεροι όχι κάτι το ιδιαίτερο.  
 
Ερώτηση 18 : Θεωρείτε σηµαντική την ενασχόληση του ανθρώπου µε 
την τέχνη;  
 

    
Όλοι οι γονείς ( 22 στο σύνολο ) απάντησαν οµόφωνα σ ' αυτή την 
ερώτηση πως η ενασχόληση του ανθρώπου µε την τέχνη του προσφέρει 
κάτι.  
 
Ερώτηση 19 : Πιστεύετε πως ένας άνθρωπος για να ασκεί µία τέχνη θα 
πρέπει : 
 

   

100%

0%

Του προσφέρει κάτι

Την θεωρείτε ανώφελη

14%

86%

Να έχει ιδιαίτερη κλίση

Να τον πληρεί και να τον
ευχαριστεί
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Οι περισσότεροι γονείς ( 19 ) απάντησαν πως µία τέχνη θα πρέπει να 
πληρεί και να ευχαριστεί έναν άνθρωπο για να την ασκεί και οι λιγότεροι 
( 3 ) πως θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη κλίση.   
 
Ερώτηση 20 : Εσείς θα θέλατε να ασχολείσθε µε κάποια τέχνη; 
 

   
6 γονείς απάντησαν µε την ζωγραφική, 1 µε την γλυπτική, 9 µε την 
µουσική, 2 µε το θέατρο, 8 µε τον χορό, και 3 µε κάτι άλλο, όπως µε το 
γράψιµο και την κεραµική. Οι περισσότεροι λοιπόν γονείς θα ήθελαν να 
ασχοληθούν µε την µουσική και οι λιγότεροι µε τον χορό.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21%

3%

31%7%

28%

10%

Ζωγραφική 

Γλυπτική

Μουσική

Θέατρο

Χορός

Άλλο
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Ερώτηση 21 : Τι νοιώθετε πως σας προσφέρει η τέχνη;  
 

   
18 γονείς απάντησαν πως τους προσφέρει ευχαρίστηση και πληρότητα, 8 
διασκέδαση, κανείς δεν απάντησε πως είναι χόµπι για να περνάει την 
ώρα του, 3 για να δηµιουργούν ωραίες παρέες και 3 για να δηµιουργούν 
ωραίους χώρους. Οι περισσότεροι γονείς αισθάνονται ευχαρίστηση και 
πληρότητα µε την τέχνη, και οι λιγότεροι την χρησιµοποιούν για να 
δηµιουργούν ωραίες παρέες και χώρους. 
 
Ερώτηση 22 : Επισκέπτεστε χώρους που έχουν να κάνουν µε την τέχνη 
 ( όπως πινακοθήκες, µουσεία, εργαστήρια, κτλ. ); 
 

 

57%

25%

0%

9%

9%
Ευχαρίστηση και
πληρότητα

∆ιασκέδαση

Είναι απλώς χόµπι

Για να δηµιουργείτε
ωραίες παρέες

Για να δηµιουργείτε
ωραίους χώρους

91%

9%

Ναι

Όχι
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Οι περισσότεροι γονείς ( 20 ) απάντησαν θετικά πως επισκέπτονται 
χώρους που σχετίζονται µε την τέχνη και οι λιγότεροι ( µόνο 2 ) πως δεν 
επισκέπτονται.  
 
Ερώτηση 23 : Έχετε βιβλιοθήκη και σχετική βιβλιογραφία µε το χόµπι 
σας; 
 

    
Οι περισσότεροι γονείς ( 18 ) απάντησαν πως έχουν σχετική 
βιβλιογραφία µε το χόµπι τους και οι λιγότεροι ( 3 ) πως δεν έχουν.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81%

19%

Ναι

Όχι
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 - ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΧΟΜΠΙ 
 
Ερώτηση 1 : Πόσο χρονών είναι το παιδί σας; 
 

        
Τα περισσότερα παιδιά ( 6 ) είναι επτά ετών, 4 οκτώ ετών, και τα 
λιγότερα ( 1 ) εννέα ετών και ( 1 ) δέκα ετών.  
 
Ερώτηση 2 : Με τι του αρέσει να ασχολείται τις ελεύθερες του ώρες; 
 

         
10 γονείς απάντησαν πως το παιδί τους ασχολείται µε το παιχνίδι, 12 µε 
την ζωγραφική, 6 µε την τηλεόραση, 6 µε κάτι άλλο όπως την µουσική, 
τον χορό και το κοµπιούτερ, ενώ κανένα παιδί δεν ασχολείται µε το 
γράψιµο. Τα περισσότερα παιδιά λοιπόν ασχολούνται µε την ζωγραφική 
και τα λιγότερα βλέπουν τηλεόραση ή ασχολούνται µε κάτι άλλο. 
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Ερώτηση 3 : Με αυτό που ασχολείται τις ελεύθερες ώρες του, το κάνει 
γιατί : 
 

        
Οι περισσότεροι γονείς ( 12 ) απάντησαν πως το παιδί τους µε αυτό που 
ασχολείται τις ελεύθερες του ώρες το κάνει επειδή του αρέσει, 3 επειδή 
έχει ανάγκη να εκφραστεί, και οι λιγότεροι επειδή δεν έχει τι άλλο να 
κάνει.  
 
Ερώτηση 4 : Ασχολείται µε το συγκεκριµένο χόµπι σχεδόν σ ' όλες τις 
ελεύθερες του ώρες ή όποτε τύχει; 
 

          
Οι περισσότεροι γονείς ( 7 ) απάντησαν όποτε τύχει και οι λιγότεροι  
( 5 ) όλες τις ώρες.  
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Ερώτηση 5 : Από ποια ηλικία παρατηρήσατε πως το παιδί σας, 
ασχολείται µε κάποια συγκεκριµένη τέχνη, µε το παιχνίδι ή το χόµπι του; 
 

         
2 γονείς απάντησαν από την ηλικία των δύο, 3 από την ηλικία των τριών, 
1 από τα τέσσερα και 4 από την ηλικία των τεσσάρων. Τα περισσότερα 
παιδιά λοιπόν ασχολήθηκαν µε το χόµπι τους από την ηλικία των 4 ετών 
και τα λιγότερα από τα 5. 
 
Ερώτηση 6 : Πόση ώρα περίπου το παιδί ασχολείται µ ' αυτή την 
ελεύθερη δραστηριότητα; 
 

    
Οι περισσότεροι γονείς ( 11 ) απάντησαν αρκετά, 1 µόνο πολύ, ενώ 
κανένα παιδί δεν ασχολείται για λίγο, σύµφωνα πάντα µε τους γονείς 
τους. 
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Ερώτηση 7 : Από κάποια παρατήρηση που ίσως έχετε κάνει µε το 
αντικείµενο που ασχολείται : 
 

 
7 γονείς απάντησαν πως το παιδί τους είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, 4 πως 
το παρατηρεί και µετά ενεργεί, 10 πως είναι εφευρετικό και βρίσκει 
διαρκώς καινούριους τρόπους για να επεµβαίνει στο υλικό, ενώ κανένα 
από τα παιδιά δεν ασχολείται µηχανικά, ούτε είναι αδιάφορο. Τα 
περισσότερα παιδιά λοιπόν είναι εφευρετικά και τα λιγότερα παρατηρούν 
το αντικείµενο µε το οποίο ασχολούνται και µετά ενεργούν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33%

19%

48%

0%

0%
Είναι προσεκτικό

Το παρατηρεί και µετά
ενεργεί

Είναι εφευρετικό

Ασχολείται µηχανικά

Είναι αδιάφορο
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 3 - ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 
Ερώτηση 1 : Τι µαθητής / µαθήτρια είναι; 
 

           
Και οι 22 γονείς απάντησαν πως τα παιδιά τους είναι καλοί µαθητές.  
 
Ερώτηση 2 : Ο δάσκαλος του σχολείου σας παρακίνησε να στείλετε το 
παιδί σας στο εργαστήρι; 
 

  
 Οι περισσότεροι γονείς ( 15 ) απάντησαν πως δεν είχαν κάποια τέτοια 
παρακίνηση, και οι λιγότεροι ( 8 ) πως ο δάσκαλος του σχολείου τους 
παρακίνησε να στείλουν το παιδί τους στο εργαστήρι.  
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Ερώτηση 3 : Υπήρξε καµιά βοήθεια από τον δάσκαλο του σχολείου 
σχετικά µε την τέχνη; 
 

   
Οι περισσότεροι γονείς ( 15 ) υποστήριξαν πως ο δάσκαλος του σχολείου 
δεν τους βοήθησε και δεν  τους ενηµέρωσε για την τέχνη και οι λιγότεροι 
( 8 ) πως είχαν τέτοια βοήθεια.  
 
Ερώτηση 4 : Υπάρχει σχετικό µάθηµα στο σχολείο για την τέχνη;  
 

 
Οι περισσότεροι γονείς ( 18 ) απάντησαν πως ναι υπάρχει σχετικό 
µάθηµα στο σχολείο για την τέχνη και οι λιγότεροι ( 4 ) πως δεν υπάρχει.  
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Ερώτηση 5 : Επικοινωνείτε συχνά µε τον δάσκαλο / α;  
 

          
Οι περισσότεροι γονείς ( 18 ) απάντησαν πως επικοινωνούν συχνά µε τον 
δάσκαλο, ενώ οι λιγότεροι ( 4 ) πως όχι. 
 
Ερώτηση 6 : Συνήθως σε ποια θέµατα επικεντρώνετε την συζήτησή σας; 
 

    
22 γονείς απάντησαν στην πρόοδο του παιδιού  , 4 στο ενδιαφέρον του 
παιδιού για την συγκεκριµένη τέχνη, 5 σε άλλα θέµατα, ενώ καµιά 
αναφορά δεν γίνεται στο ότι το παιδί µπορεί να ενοχλεί τα ' άλλα παιδιά, 
ή για την αδιαφορία του. (Και σ ' αυτή την ερώτηση οι γονείς επέλεξαν 
περισσότερες από µία απαντήσεις ). Βλέπουµε λοιπόν πως οι 
περισσότεροι γονείς επικεντρώνουν την συζήτηση στην πρόοδο του 
παιδιού τους και οι λιγότεροι στο ενδιαφέρον του για την τέχνη. 
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Ερώτηση 7 : Πιστεύετε πως ο συνδυασµός του δασκάλου και του 
εµψυχωτή, θα µπορούσε να έχει καλύτερα αποτελέσµατα για το παιδί σας 
πάνω στην τέχνη που του αρέσει; 
 

   
Και οι 22 γονείς απάντησαν πως ο συνδυασµός αυτός θα µπορούσε να 
έχει καλύτερα αποτελέσµατα για το παιδί τους, πάνω στην τέχνη που του 
αρέσει.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 4 - ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
 
Ερώτηση 1 : Το παιδί πηγαίνει στο Στέκι Παιδιού σε κάποιο 
συγκεκριµένο εργαστήρι. Ποιο είναι αυτό;  
 

   
22 γονείς απάντησαν πως τα παιδιά τους πηγαίνουν στο εργαστήρι 
ζωγραφικής, 2 στο κουκλοθέατρο, κανένα στην κεραµική, 2 στο θεατρικό 
παιχνίδι, 2 στο κόσµηµα, και 4 σε κάποιο άλλο (προφανώς τα παιδιά 
εκτός από το εργαστήρι της ζωγραφικής πηγαίνουν και σε άλλα 
εργαστήρια ). Τα περισσότερα παιδιά λοιπόν παρακολουθούν το 
εργαστήρι της ζωγραφικής και τα λιγότερα το εργαστήρι του 
 κοσµήµατος, του θεατρικού παιχνιδιού και του κουκλοθεάτρου.   
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Ερώτηση 2 : Κατά πόσο το παιδί ασχολείται µε την τέχνη που µαθαίνει, 
στο σπίτι;  
 

 
19 γονείς απάντησαν πως ασχολείται πάντα τις ελεύθερες του ώρες, 6 ότι 
του αρέσει τόσο, που προσπαθεί να ξεκλέψει ώρα κι από τα µαθήµατα 
του για να ασχοληθεί µ ' αυτή, 1 ότι ενθουσιάζεται και του αρέσει τόσο, 
που φέρνει υλικό κι εργασίες για το σπίτι, ενώ για κανένα παιδί δεν 
σταµατάει το ενδιαφέρον του για την τέχνη που µαθαίνει, µετά την λήξη 
του εργαστηρίου. Βλέπουµε λοιπόν πως τα περισσότερα παιδιά 
ασχολούνται µε την τέχνη που µαθαίνουν και τις ελεύθερες ώρες τους και 
τα λιγότερα πως φέρνουν υλικό και στο σπίτι προκειµένου να 
ασχοληθούν.   
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Ερώτηση 3 : Ασχολείται µε την τέχνη στο σχολείο; 
 

 
Οι περισσότεροι γονείς ( 20 ) απάντησαν πως το παιδί τους ασχολείται µε 
την τέχνη στο σχολείο και οι λιγότεροι ( 2 ) πως όχι. 
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Ερώτηση 4 : Το ενδιαφέρον του παιδιού για την τέχνη, σταµατάει στις 
πληροφορίες που παίρνει στο στέκι, ή ενδιαφέρεται να την γνωρίσει και 
µέσα από περιοδικά, βιβλία, ντοκιµαντέρ ή ακόµα και µε επισκέψεις σε 
ανάλογους χώρους; 
 

 
17 γονείς απάντησαν πως το παιδί τους δείχνει ενδιαφέρον για την τέχνη 
µε την οποία ασχολείται, κι εκτός από το εργαστήρι που παρακολουθεί , 
και 5 πως το ενδιαφέρον του σταµατάει στις  πληροφορίες που παίρνει 
στο Στέκι. Βλέπουµε λοιπόν πως τα περισσότερα παιδιά ενδιαφέρονται 
για την τέχνη µε την οποία ασχολούνται και πέρα από τις πληροφορίες 
που παίρνουν από το εργαστήρι. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 5 - ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
 
Ερώτηση 1 : Γιατί αποφασίσατε να στείλετε το παιδί σας στο 
εργαστήριο; Επειδή : 
 

    
12 γονείς απάντησαν ότι έστειλαν το παιδί τους στο εργαστήρι επειδή το 
ίδιο τους το ζήτησε, 7 επειδή επηρεάστηκαν από αυτά που άκουσαν για 
το Στέκι Παιδιού, 12 επειδή είδαν πως το παιδί τους είχε κάποια  
'' κλίση '', και κανείς επειδή οι ίδιοι οι γονείς είχαν κάποιο απωθηµένο ή 
επειδή τους παρότρυνε τρίτο άτοµο. Βλέπουµε λοιπόν πως οι 
περισσότεροι γονείς έστειλαν τα παιδιά τους στο εργαστήρι , επειδή είδαν 
πως το παιδί τους είχε κάποια '' κλίση '', και οι λιγότεροι , επειδή 
επηρεάστηκαν από αυτά που άκουσαν για το Στέκι Παιδιού.  
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Ερώτηση 2 : Εκτός από το να στείλετε το παιδί σας στο εργαστήρι, το 
προετοιµάσατε µε την τέχνη που θα ασχοληθεί;  
 

  
Οι περισσότεροι γονείς ( 17 ) δεν προετοίµασαν το παιδί τους για την 
τέχνη µε την οποία θα ασχολούνταν, ενώ µόνο 4, οι λιγότεροι δηλαδή το 
προετοίµασαν.  
 
Ερώτηση 3 : Αν ναι, τι κάνατε; Το πληροφορήσατε µέσα από :  
 

   
2 γονείς πληροφόρησαν το παιδί τους µέσα από ντοκιµαντέρ, 8 µέσα από 
βιβλία, 4 µε επισκέψεις σε ειδικούς χώρους για την τέχνη, όπως εκθέσεις, 
µουσεία κτλ. και 4 µε κάτι άλλο, όπως ασχολήθηκαν οι ίδιοι οι γονείς κι 
ενηµέρωσαν το παιδί τους. Οι περισσότεροι λοιπόν γονείς πληροφόρησαν 
τα παιδιά τους µέσα από βιβλία και οι λιγότεροι µέσα από ντοκιµαντέρ. 
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Ερώτηση 4 : Πιστεύετε πως το παιδί σας πηγαίνει στο Στέκι και στο 
συγκεκριµένο εργαστήρι, επειδή :  
 

 
Και οι 22 γονείς απάντησαν επειδή του αρέσει, 2 επειδή επηρεάστηκε και 
από φίλους, 1 επειδή επηρεάστηκε από την τηλεόραση, 2 επειδή 
επηρεάστηκε από κάποιον συγγενή και συνήθως από αδερφό κι 1 από 
κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν οι περισσότεροι γονείς πιστεύουν πως το παιδί 
τους πηγαίνει στο εργαστήρι επειδή του αρέσει, και οι λιγότεροι επειδή 
επηρεάστηκε από την τηλεόραση ή από κάτι άλλο.  
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Ερώτηση 5 : Στα κέντρα απασχόλησης παιδιών, πιστεύετε πως τα παιδιά 
έχουν την δυνατότητα να καλλιεργήσουν το ταλέντο τους και να 
εξελιχθούν;  
 

   
Και οι 22 γονείς απάντησαν θετικά στην ερώτηση αυτή.  
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Ερώτηση 6 : Πού αλλού πιστεύετε πως θα µπορούσατε να στείλετε το 
παιδί σας προκειµένου να καλλιεργήσει το χόµπι του; 
 

 
3 από τους γονείς υποστήριξαν πως σ ' αυτή την ηλικία δεν υπάρχει άλλο 
µέρος, 2 στην σχολή καλών τεχνών, αφού πρώτα ενηλικιωθεί, 1 σε σχολή 
του εξωτερικού, 1 µε περισσότερες ώρες στο Στέκι, 2 σε σχολή 
ζωγραφικής, 2 σε διαγωνισµούς ζωγραφικής και 2 σε εκπαιδευτικές 
εκποµπές. Έτσι λοιπόν οι περισσότεροι γονείς απάντησαν πως σ ' αυτή 
την ηλικία µάλλον δεν υπάρχει κάποιο άλλο µέρος για να στείλουν το 
παιδί τους ώστε να καλλιεργήσει το χόµπι του, ενώ οι λιγότεροι 
υποστήριξαν περισσότερες ώρες στο Στέκι ή σε σχολή του εξωτερικού.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6 - ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙ  
 
Ερώτηση 1 : Επικοινωνείτε συχνά µε τον εµψυχωτή;  
 

   
Οι περισσότεροι γονείς ( 13 ) απάντησαν πως επικοινωνούν µε τον 
εµψυχωτή και οι λιγότεροι ( 9 ) πως όχι.  
 
Ερώτηση 2 : Οι συναντήσεις µε τον εµψυχωτή γίνονται για να 
πληροφορηθείτε : 
 

 
12 γονείς απάντησαν για να πληροφορηθούν την πρόοδο του παιδιού, 15 
το ενδιαφέρον του για την συγκεκριµένη τέχνη, 1 για άλλα θέµατα και 
κανείς γιατί µπορεί να ενοχλεί τα άλλα παιδιά ή για την έλλειψη 
ενδιαφέροντός του. Βλέπουµε λοιπόν πως οι περισσότεροι γονείς 
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ενδιαφέρονται για την πρόοδο του παιδιού τους και οι λιγότεροι 
επικεντρώνουν την συζήτηση σε άλλα θέµατα.  
 
Ερώτηση 3 : Ενηµερώνεστε από τον εµψυχωτή για το παιδί σας : 
 

   
Οι περισσότεροι γονείς ( 17 ) απάντησαν τακτικά και οι λιγότεροι  
( 5 ) σπάνια, ενώ  δεν υπάρχει κανείς που να µην επικοινωνεί καθόλου.  
 
Ερώτηση 4 : Έχει πέσει στην αντίληψή σας πως το παιδί σας έχει κι 
άλλα χόµπι;  
 

 
Οι περισσότεροι γονείς ( 18 ) απάντησαν θετικά και µόνο 4 αρνητικά.  
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Ερώτηση 5 : Ποιος σας ενηµέρωσε γι ' αυτό;  
 

 
Και οι 13  γονείς που απάντησαν, το διαπίστωσαν από µόνοι τους. 
 
Ερώτηση 6 : Το παιδί ότι µαθαίνει στο εργαστήρι το µεταφέρει στο 
 σπίτι και πώς; 
 

 
13 γονείς απάντησαν πως τα παιδιά τους, τους µιλάνε συνέχεια γι ' αυτό, 
9 πως µιλάνε στους φίλους τους και σε άλλους, 16 πως αναφέρουν γενικά 
και σύντοµα τι κάνανε στο εργαστήρι, ενώ δεν υπάρχει παιδί που να µην 
αναφέρει τίποτα. Οι περισσότεροι γονείς υποστήριξαν πως το παιδί τους, 
τους αναφέρει σύντοµα µε τι ασχοληθήκανε στο εργαστήρι και οι 
λιγότεροι πως µιλάνε στους φίλους τους ή σε άλλους.  
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Ερώτηση 7 : Ενθουσιάζεται µ ' αυτά που φτιάχνει στο εργαστήριο;  
 

 
Οι γονείς οµόφωνα απάντησαν πως τα παιδιά τους ενθουσιάζονται µ ' 
αυτά που φτιάχνουν στο εργαστήριο. 
 
Ερώτηση 8 : Αν ναι, πώς δείχνει τον ενθουσιασµό του; 
 

 
21 απάντησαν πως το παιδί δείχνει τον ενθουσιασµό του δείχνοντας τα 
έργα του στους φίλους του, 2 πως παίρνει τα έργα του στο σχολείο, 6 πως 
χαρίζει τα έργα του, 9 πως τοποθετεί τα έργα του στο δωµάτιό του και 6 
πως κάνει κάτι άλλο. Τα περισσότερα παιδιά λοιπόν δείχνουν τον 
ενθουσιασµό τους δείχνοντας τα έργα τους στους φίλους τους και τα 
λιγότερα παίρνουν τα έργα τους στο σχολείο.  
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8. 3. 2. Συµπεράσµατα ερωτηµατολογίων (για γονείς) 
 
Γενική επισκόπηση και σχολιασµός των αποτελεσµάτων  
 

Όπως προκύπτει από το θεωρητικό µέρος της εργασίας αυτής αλλά 
και από το ερευνητικό, έγινε φανερό ότι το περιβάλλον µέσα στο οποίο 
αναπτύσσεται, εξελίσσεται και καλλιεργείται το άτοµο, συµβάλλει 
αποφασιστικά στο σχηµατισµό υγιούς - αυτοπραγµατοποιούµενης 
δηµιουργικής προσωπικότητας και ευνοεί την δηµιουργική παραγωγή.  

Παρακάτω θα παρουσιαστούν τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα µε 
σχολιασµό κάποιων σηµείων.  

 
Γονείς και περιβάλλον 
 

Από την αποδελτίωση των ερωτηµατολογίων προκύπτει πως οι 
µισοί από τους γονείς µεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον που δεν ήταν '' 
αυστηρό '', από το οποίο πήραν αρκετά ερεθίσµατα. Είχαν στην διάθεσή 
τους αρκετά βιβλία και µπορούσαν να πηγαίνουν σε χώρους που έχουν 
να κάνουν µε την τέχνη, όπως στον κινηµατογράφο, στο θέατρο, σε 
µουσεία, εκθέσεις και µουσικές εκδηλώσεις.  

Εντύπωση µας έκανε πως στην ερώτηση 6, το 17% των γονιών, ως 
παιδιά θέλανε να ασχοληθούν µε την µουσική και τον χορό και µάλλον 
το περιβάλλον δεν τους ευνόησε, ώστε να ακολουθήσουν αυτό τον 
δρόµο.  

Παρόλα αυτά αρκετοί από τους γονείς ασχολούνται µε τις τέχνες 
σε ποσοστό 45%, ενώ αρκετοί από αυτούς σε ποσοστό 34% ( 10 γονείς ) 
ασχολούνται συγκεκριµένα µε την ζωγραφική.  

Για το χόµπι µε το οποίο ασχολούνται και συγκεκριµένα µε τις 
τέχνες, ο χρόνος τον οποίο διαθέτουν φαίνεται να είναι περιορισµένος, 
αλλά παρόλα αυτά προσπαθούν να είναι ενηµερωµένοι και να αντλούν 
όλοι τους πληροφορίες µέσα από βιβλία, εργαστήρια, ντοκιµαντέρ και 
από όποιες άλλες πηγές αυτοί νοµίζουν.  

Από το συγγενικό περιβάλλον των γονέων, σε ποσοστό 64% ( 14 
γονείς ), υπάρχει κάποιος στην οικογένεια τους που να ασχολείται µε την 
τέχνη, από τους οποίους το 55% ασχολείται µε την ζωγραφική.  

Οι γονείς φαίνεται πως πήραν τα πρώτα ερεθίσµατα για την τέχνη 
από το περιβάλλον τους και γι ' αυτό το 90% ( 10 γονείς ), απάντησαν 
πως επηρεάστηκαν θετικά από τα συγγενικά αυτά πρόσωπα, πως όλοι 
βρίσκουν ενδιαφέρουσα την τέχνη µε την οποία ασχολούνται οι 
συγγενείς τους και πως το 60% θα ήθελε να ασχοληθεί µε την ίδια, ενώ 
το 40%  µε κάποια άλλη.  

Οµόφωνα οι 22 γονείς πιστεύουν πως η τέχνη προσφέρει στον 
άνθρωπο και γι ' αυτό ο καθένας µας θα πρέπει να ασχολείται µε αυτή, 
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εφόσον τον πληρεί και τον ευχαριστεί. Μόνο το 14% ( 3 γονείς ), 
πιστεύει πως κάποιος θα πρέπει να έχει κάποια '' κλίση '' για να ασκεί µία 
τέχνη. Όλοι οι γονείς θα ήθελαν να ασχοληθούν µε την τέχνη αν είχαν 
τον χρόνο και την δυνατότητα, καθώς πιστεύουν πως αυτή προσφέρει 
στον άνθρωπο ευχαρίστηση και πληρότητα.  

Από αυτά τα δεδοµένα βλέπουµε σ ' ένα πρώτο στάδιο πως το 
δηµιουργικό περιβάλλον ευνοεί την δηµιουργική δραστηριοποίηση των 
ατόµων. Οι γονείς των παιδιών που ασχολούνται µε την ζωγραφική, 
επηρεάστηκαν από τα δικά τους συγγενικά πρόσωπα και από τα 
ερεθίσµατα που πήραν από το περιβάλλον , στο οποίο µεγάλωσαν. 
Φαίνεται δηλαδή πως το περιβάλλον ενθάρρυνε και υποστήριξε την 
επιλογή του καθένα να ασχοληθεί µε την τέχνη και το χόµπι που του 
αρέσει.  

 
Παιδί και χόµπι  
 
 Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των γονιών, το 35% των παιδιών τους 
τις ελεύθερες ώρες τους ασχολούνται µε την ζωγραφική. Γενικότερα τα 
παιδιά ασχολούνται µε το χόµπι τους γιατί τους αρέσει πολύ και γιατί 
έχουν την ανάγκη να εκφραστούν. 
 Τα περισσότερα παιδιά έδειξαν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
την τέχνη από την ηλικία των τριών και τεσσάρων ετών κι ασχολούνται 
µε αυτή αρκετή ώρα, όποτε οι περιστάσεις το επιτρέπουν. Όταν όµως 
ασχολούνται είναι εφευρετικά σε ποσοστό 48%, προσεκτικά αλλά και 
αρκετά παρατηρητικά πριν κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια.  
 
Παιδί και σχολείο 
 
 Παρά το γεγονός ότι όλα τα παιδιά ανήκουν στην κατηγορία των 
καλών µαθητών, οι δάσκαλοί τους σε ποσοστό 65% δεν τα παρακίνησαν 
να ασχοληθούν περαιτέρω µε την τέχνη ή να τα ενηµερώσουν σχετικά µ ' 
αυτή , αν και στο σχολείο υπάρχει σε µεγάλο ποσοστό 82% µάθηµα που 
έχει να κάνει µε την τέχνη.  
 Από αυτά τα αποτελέσµατα φαίνεται πως το σχολείο δεν ευνοεί 
την ενασχόληση των παιδιών µε οποιαδήποτε µορφή τέχνης, αφού και 
στα σχετικά µαθήµατα που υπάρχουν γι ' αυτή, δεν δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή, αλλά και δεν ενθαρρύνει τα παιδιά να ασχοληθούν 
διεξοδικότερα µ ' αυτήν.  
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Παιδί και εργαστήρι  
 
 Όλοι οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους σ ' ένα εργαστήρι στο Στέκι 
Παιδιού, και κατά προτίµηση σ ' αυτό της ζωγραφικής. Όπως φαίνεται, 
τα παιδιά εκτός από την ώρα του εργαστηρίου, αρκετές από τις ελεύθερες 
ώρες τους ασχολούνται µε την ζωγραφική κι ενδιαφέρονται να την 
γνωρίσουν και πέρα από τις πληροφορίες που παίρνουν στο εργαστήρι.  
 
Γονείς και εργαστήρι  
 
 Εντύπωση µας έκανε το γεγονός ότι τα ίδια τα παιδιά ζήτησαν να 
παρακολουθήσουν το εργαστήρι στο Στέκι Παιδιού και δεν τα ώθησαν οι 
γονείς τους προς αυτό, αν και αυτοί επηρεάστηκαν, όπως απάντησαν από 
τα θετικά σχόλια που άκουσαν.  
 ∆υστυχώς µόνο το 23% των γονιών προετοίµασαν το παιδί τους 
για την τέχνη µε την οποία θα ασχολούνταν στο Στέκι, κι αυτή η 
ενηµέρωση έγινε περισσότερο µέσα από βιβλία.  
 Παρόλα αυτά οµόφωνα οι γονείς πιστεύουν πως , µέσα από το 
εργαστήρι ζωγραφικής στο Στέκι Παιδιού, τα παιδιά τους µπορούν να 
εξελιχθούν και να καλλιεργήσουν το ταλέντο τους, και πως µάλλον δεν 
υπάρχει άλλο µέρος σε τόσο µικρή ηλικία όπου µπορούν να στείλουν τα 
παιδιά τους για να καλλιεργήσουν το χόµπι τους.  
 
Εµψυχωτής και εργαστήρι 
 
 Το 59% των γονιών υποστήριξε πως επικοινωνεί τακτικά µε τον 
εµψυχωτή του εργαστηρίου και το θέµα συζήτησής τους είναι η πρόοδος 
του παιδιού τους πάνω στην τέχνη και συγκεκριµένα στην ζωγραφική.  
Επίσης τα περισσότερα παιδιά ενθουσιάζονται µ ' αυτά που µαθαίνουν 
και φτιάχνουν στο εργαστήρι, κι αυτόν τον ενθουσιασµό τους τον 
δείχνουν µιλώντας στους γονείς τους γι ' αυτά, αλλά και δείχνοντας τα 
έργα τους στους φίλους τους.  
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Γενικό συµπέρασµα των ερωτηµατολογίων που δόθηκε στους γονείς  
 
Από την συνολική αξιολόγηση των απαντήσεων στα ερωτηµατολόγια 
παρατηρήθηκε ότι οι γονείς µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις 
κατηγορίες : 
Σχήµα 1 

Παρατηρούµε λοιπόν πως και στις τρεις κατηγορίες έχουµε ίδιο αριθµό 
γονέων . 
 
Όπως είδαµε τα παιδιά των οικογενειών αυτών χωρίστηκαν µε βάση την 
αξιολόγηση της επίδοσής τους σε δύο οµάδες : σε παιδιά µε επίδοση άνω 
του µέσου όρου και σε παιδιά κάτω του µέσου όρου. Η σύγκριση των 
αποτελεσµάτων '' προφίλ γονιών - επίδοση παιδιών '' έδωσε τα εξής 
αποτελέσµατα : 
α . Οι γονείς που ασχολούνται έχουν παιδιά µε επίδοση : 
Σχήµα 2 
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β. Οι γονείς που δεν ασχολούνται µε κάποια µορφή τέχνης ούτε 
ενθαρρύνουν, έχουν παιδιά µε επίδοση : 
Σχήµα 3 

 
 
γ. Οι γονείς που δεν ασχολούνται µε κάποια µορφή τέχνης αλλά 
ενθαρρύνουν, έχουν παιδιά µε επίδοση : 
Σχήµα 4 

Παρατηρούµε ότι οι γονείς που ασχολούνται επηρεάζουν θετικά τα 
παιδιά τους . Επίσης πολύ θετική είναι και η επίδραση των γονιών που 
δεν ασχολούνται αλλά ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν µε 
κάποια µορφή τέχνης . Τα αποτελέσµατα για τους γονείς που δεν 
ασχολούνται µε κάποια µορφή τέχνης , αλλά παραµένουν ουδέτεροι 
σχετικά µε την ενθάρρυνση των παιδιών τους σε αυτή , χρειάζονται 
περαιτέρω διερεύνηση προκειµένου να αξιολογηθούν σωστά . 
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Όπως αναφέραµε και αρχικά  το πώς ένα άτοµο θα επηρεαστεί και 
θα δράσει πάνω σ ' ένα αντικείµενο, όπως στην τέχνη, θα εξαρτηθεί σε 
µεγάλο βαθµό από το περιβάλλον στο οποίο µεγαλώνει.  
Από τα ερωτηµατολόγια είδαµε πως και οι γονείς που ασχολούνταν µε 
κάποια τέχνη, είχαν ανάλογο υπόβαθρο συγγενικών τους προσώπων.  
Το ίδιο συνέβη και µε τα παιδιά τους, τα οποία προφανώς επηρεασµένα 
από τους γονείς τους, τους ζήτησαν να ασχοληθούν µε την ζωγραφική 
και µάλιστα να παρακολουθήσουν και ανάλογο εργαστήρι.  
Εποµένως βλέπουµε ότι η µία η γενιά επηρεάζει την άλλη θετικά προς 
την τέχνη, φτάνοντας στις µέρες µας να βοηθούν τους µικρότερους να 
αναπτύξουν το ταλέντο ή το χόµπι τους. Βέβαια σηµαντικό ρόλο στις 
µέρες µας παίζει και το µορφωτικό επίπεδο των γονιών που προσπαθούν 
να βοηθήσουν την εξέλιξη της πορείας του παιδιού τους .  
 Τα παιδιά που παρακολουθήσαµε, ξεκίνησαν να φοιτούν στο 
εργαστήρι της ζωγραφικής επειδή τα ίδια το θέλησαν, αλλά κι επειδή 
είχαν την υποστήριξη και την συµπαράσταση των γονιών τους, αρκετοί 
εκ των οποίων προσπάθούσαν να ενηµερώσουν τα παιδιά τους 
γενικότερα για τις τέχνες  και να µην τα περιορίζουν έτσι σε γνώσεις 
µόνο στον τοµέα της ζωγραφικής  . Η γονεϊκή παραδοχή είναι αυτή που 
τελικά υποστηρίζει κι ενισχύει τις επιθυµίες, τις τάσεις αλλά και τις 
''κλίσεις'' των παιδιών.  
 Φαίνεται λοιπόν πως το ταλέντο είναι ένας αδιαφιλονίκητος 
παράγοντας, που µπορεί να αναδειχθεί και κάτω από αρνητικές συνθήκες 
(σχήµα 3). Ωστόσο εάν βρει και πρόσφορο έδαφος για να αναδειχθεί , 
µπορεί να εξελιχθεί πλήρως (σχήµα 2). Επιπλέον όπως φαίνεται στο 
σχήµα 4 οι αξίες µε τις οποίες µεγάλωσαν οι γονείς, και τα κίνητρα που 
τους δόθηκαν, προκειµένου να ξεπεράσουν τα εµπόδια που 
αντιµετωπίζουν ως µέλη της κοινωνικής τους τάξης, ικανοποιηµένοι ή 
όχι από τον τρόπο ζωής τους, επιδρούν κι επηρεάζουν την εξέλιξη του 
παιδιού τους.  
 Η γενική διαπίστωση είναι πως ο ρόλος του περιβάλλοντος στην 
διαπίστωση , στην ανάδειξη αλλά και στην προώθηση της '' κλίσης ''που 
µπορεί να έχει κάποιο παιδί , είναι πολύ σηµαντικός και παίζει 
καταλυτικό ρόλο στο µέλλον του παιδιού στην τέχνη αλλά και 
γενικότερα στην ζωή του . Η επιρροή και η επίδραση του περιβάλλοντος 
είναι ικανά να κατευθύνουν την ζωή των ανθρώπων και να διαγράψουν 
το δρόµο πάνω στον οποίο θα κατευθυνθούν.  
 Εποµένως, διαπιστώνουµε πως οι αρχικές υποθέσεις της έρευνας 
και οι διαπιστώσεις από το θεωρητικό µέρος, βρίσκουν ανταπόκριση και 
αποδεκνύονται από τις απαντήσεις των γονέων στα σχετικά 
ερωτηµατολόγια. 
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8. 3. 3.  Αποδελτίωση ερωτηµατολογίων ( για φοιτητές ) 
 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 - ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΤΕΧΝΗ 
 
Ερώτηση 1 : Στο σχολείο ήσασταν : 
 

     
Οι περισσότεροι φοιτητές ( 28 ) απάντησαν πως στο σχολείο ήταν καλοί 
µαθητές, 25 πως ήταν µέτριοι, και κανείς δεν βρέθηκε που να ήταν κακός 
µαθητής / µαθήτρια.  
 
Ερώτηση 2 : Σαν παιδιά διαβάζατε βιβλία; 
 

   
6 φοιτητές δεν διάβαζαν καθόλου, 41 διαβάζανε συχνά, και µόνο 6 
διάβαζαν πολύ. Οι περισσότεροι λοιπόν φοιτητές διάβαζαν σαν παιδιά 
βιβλία συχνά και οι λιγότεροι πολύ ή καθόλου.  
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Ερώτηση 3 : Στους χώρους που ζείτε, τους διακοσµείτε; 
 

    
Σχεδόν όλοι οι φοιτητές  51 στο σύνολο διακοσµούν τους χώρους στους 
οποίους ζουν και µόνο 1 δεν το κάνει.  
 
Ερώτηση 4 : Κι αν ναι, πότε;  
 

  
 Οι περισσότεροι φοιτητές ( 48 ) απάντησαν πως  διακοσµούν τους 
χώρους όπου ζουν σε µόνιµη βάση και οι λιγότεροι ( 5 ) µόνο στις 
γιορτές.   
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Ερώτηση 5 : Πηγαίνετε στον κινηµατογράφο, στο θέατρο, σε µουσεία, 
σε εκθέσεις και σε µουσικές εκδηλώσεις;  
 

     
Μόνο 5 φοιτητές δεν πηγαίνουν καθόλου στον κινηµατογράφο, στο 
θέατρο, σε µουσεία, σε εκθέσεις και σε µουσικές εκδηλώσεις, ενώ οι 
υπόλοιποι 48 πηγαίνουν συχνά. Βλέπουµε λοιπόν πως οι περισσότεροι 
πηγαίνουν συχνά σε χώρους που έχουν να κάνουν µε την τέχνη και είναι 
λίγοι αυτοί που δεν πηγαίνουν καθόλου.  
 
Ερώτηση 6 : Έχετε κάποιο χόµπι; 
 

       
Οι περισσότεροι φοιτητές ( 41 ) απάντησαν θετικά πως έχουν χόµπι κι οι 
λιγότεροι ( 11 ) πως δεν έχουν. 
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Ερώτηση 7 : Αν ναι, ποιος σας ενθάρρυνε να ασχοληθείτε µ ' αυτό;  
 

       
9 φοιτητές απάντησαν πως τους ενθάρρυναν φίλοι, 17 οι γονείς και 
συγκεκριµένα η µητέρα τους, 12 πως από µόνοι τους πήραν την 
πρωτοβουλία και δεν τους ενθάρρυνε κανείς άλλος, 3 ο αδερφός / ή τους, 
3 οι δάσκαλοί τους και 3 άλλοι, όπως κάποιος θείος ή ο παππούς τους. Οι 
περισσότεροι φοιτητές λοιπόν ενθαρρύνθηκαν από τους γονείς τους και 
οι λιγότεροι από τα αδέρφια τους, τους δασκάλους τους ή από κάποιον 
άλλο.  
 
Ερώτηση 8 : Το χόµπι σας έχει να κάνει µε κάποια µορφή τέχνης; 
 

   
Οι περισσότεροι φοιτητές ( 26 ) απάντησαν πως το χόµπι τους έχει να 
κάνει µε κάποια µορφή τέχνης , και 23 πως δεν έχει.  
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Ερώτηση 9 : Με ποια από τις καλές τέχνες; 
 

         
15 φοιτητές ασχολούνται µε την µουσική, 5 µε το θέατρο, 12 µε την 
ζωγραφική, 2 µε την γλυπτική, κανείς µε την χαρακτική, και 2 µε κάτι 
άλλο όπως µε τον χορό. Οι περισσότεροι φοιτητές λοιπόν ασχολούνται 
µε την µουσική και οι λιγότεροι µε την γλυπτική.  
 
Ερώτηση 10 : Ασχοληθήκατε, ή ασχολείσθε µ ' αυτήν;  
 

    
Οι περισσότεροι φοιτητές ( 34 ) απάντησαν πως ναι ασχολούνται και οι 
λιγότεροι ( 8 ) πως όχι.  
 
 
 

35%

12%
29%

5%

0%

19%

Μουσική

Θέατρο

Ζωγραφική

Γλυπτική

Χαρακτική

Άλλο

81%

19%

Ναι

Όχι
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Ερώτηση 11 : Αν ναι :  
 

  
Οι περισσότεροι φοιτητές ( 22 ) ασχολούνται περιστασιακά µε το χόµπι  
τους και οι λιγότεροι ( 13 ) συστηµατικά.   
 
Ερώτηση 12 : Φοιτάτε σε καµιά σχετική σχολή ή εργαστήρι; 
 

     
 Οι περισσότεροι φοιτητές ( 37 ) απάντησαν πως δεν φοιτούν σε σχετική 
σχολή ή εργαστήρι και οι λιγότεροι ( 9 ) πως φοιτούν.  
 
 
 
 
 

37%

63%

Συστηµατικά

Περιστασιακά

20%

80%

Ναι

Όχι
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Ερώτηση 13 : Φοιτάτε σ ' αυτήν την σχολή : 
 

    
Οι περισσότερο φοιτητές ( 11 ) φοιτούν στην σχετική σχολή 
περιστασιακά και οι λιγότεροι ( 4 ) συστηµατικά. 
 
Ερώτηση 14 : Οι επιδόσεις σας στην τέχνη αυτή πιστεύετε ότι πηγάζει 
από το ταλέντο που έχετε; 
 

   
Εδώ έχουµε ισοψηφία των φοιτητών, καθώς 17 πιστεύουν πως οι 
επιδόσεις τους προέρχονται από το ταλέντο που έχουν και 17 πως όχι. 
 
 
 
 

27%

73%

Συστηµατικά 

Περιστασιακά

50%50%
Ναι

Όχι
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Ερώτηση 15 : Οι γονείς σας, σας ενθάρρυναν;  
 

    
Οι περισσότεροι φοιτητές ( 22 ) απάντησαν πως είχαν την ενθάρρυνση 
και την υποστήριξη των γονιών τους και οι λιγότεροι ( 12 ) πως όχι.  
 
Ερώτηση 16 : Πώς βλέπουν οι γονείς σας το µέλλον σας πάνω στην 
συγκεκριµένη τέχνη;  
 

   
9 φοιτητές απάντησαν πως οι γονείς τους, τους ενθαρρύνουν να 
συνεχίσουν να ασχολούνται, 11 πως δεν τους ενθαρρύνουν, 2 πως απλά 
παρακολουθούν το επίπεδό τους και 3 πως δεν ασχολούνται πλέον οι 
ίδιοι µε την τέχνη. Βλέπουµε λοιπόν πως οι περισσότεροι γονείς δεν 
ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να συνεχίσουν να ασχολούνται και στο 

65%

35%

Ναι 

Όχι

36%

44%

8%

12%

Με ενθαρρύνουν

∆εν µε ενθαρρύνουν

Απλά παρακολουθούν
το επίπεδό µου

∆εν ασχολούµαι πλέον
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µέλλον µε την τέχνη, ενώ οι λιγότεροι απλά παρακολουθούν το επίπεδό 
τους. 
 
Ερώτηση 17 : Ό,τι κάνετε, θέλετε να το δείχνετε στους φίλους σας;  
 

   
Οι περισσότεροι φοιτητές ( 21 ) απάντησαν πως δεν θέλουν να δείχνουν 
αυτά που δηµιουργούν στους φίλους τους και οι λιγότεροι  
( 19 )φοιτητές απάντησαν πως θέλουν να τα δείχνουν.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48%
52%

Ναι

Όχι
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Ερώτηση 18 : Και τι σας λένε;  
 

  
9 φοιτητές απάντησαν πως οι φίλοι τους ενθαρρύνουν για να συνεχίσουν, 
11 πως τους λένε απλά την γνώµη τους και 2 πως δεν τους λένε τίποτα. 
Βλέπουµε λοιπόν πως οι περισσότεροι φίλοι λένε απλά την γνώµη τους, 
και οι λιγότεροι δεν λένε τίποτα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41%

50%

9%

Με ενθαρρύνουν

Λένε την γνώµη τους

∆εν λένε τίποτα
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 - ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Ερώτηση 1 : Ποιο είναι το επάγγελµα των γονιών σας;  
 

    
30 φοιτητές απάντησαν πως οι γονείς τους είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, 19 
ιδιωτικοί υπάλληλοι, 25 είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες, 21 οικιακά και 5 
συνταξιούχοι . Οι περισσότεροι γονείς λοιπόν είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, 
και οι λιγότεροι συνταξιούχοι. 
 
Ερώτηση 2 : Οι γονείς σας είναι :  
 

  
Οι περισσότεροι φοιτητές ( 43 ) απάντησαν πως οι γονείς τους είναι 
ελαστικοί και οι λιγότεροι ( 9 ) φοιτητές απάντησαν πως οι γονείς τους 
είναι αυστηροί.  

30%

19%25%

21%

5%
∆ηµόσιοι υπάλληλοι

Ιδιωτικοί υπάλληλοι

Ελέυθεροι

επαγγελµατίες

Οικιακά 

Συνταξιούχοι

17%

83%

Αυστηροί

Ελαστικοί
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Ερώτηση 3 : Οι γονείς σας επισκέπτονται µουσεία, χώρους εκθέσεων, 
µουσικές εκδηλώσεις; Πηγαίνουν στο θέατρο ή στον κινηµατογράφο;  
 

     
30 φοιτητές απάντησαν πως οι γονείς τους δεν πηγαίνουν σε τέτοιους 
χώρους, 22 πως πηγαίνουν συχνά και 1 είπε πως πηγαίνουν πολλές 
φορές. Βλέπουµε λοιπόν πως οι περισσότεροι γονείς δεν επισκέπτονται 
µουσεία, χώρους εκθέσεων, µουσικές εκδηλώσεις κ.τ.λ. και οι λιγότεροι 
είναι αυτοί που πηγαίνουν πολλές φορές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56%

42%

2%

Καθόλου

Συχνά

Πολλές φορές
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Ερώτηση 4 : Συζητάτε µε τους γονείς σας για τέχνες και πόσο;  
 

  
18 φοιτητές απάντησαν πως δεν συζητούν καθόλου, 29 συζητούν λίγο, 
και 6 πολύ. Έτσι λοιπόν βλέπουµε πως οι περισσότεροι φοιτητές 
συζητούν λίγο για τις τέχνες µε τους γονείς τους και οι λιγότεροι πολύ. 
 
Ερώτηση 5 : Όταν έχουν ακούσει κάτι καλό για την τέχνη, σας το 
περιγράφουν, σας το προτείνουν;  
 

  
8 φοιτητές απάντησαν καθόλου, 38 αν τύχει, και 7 πως οι γονείς τους, 
τους προτείνουν κάτι που άκουσαν για την τέχνη τακτικά. Βλέπουµε 
λοιπόν πως οι περισσότεροι γονείς προτείνουν στα παιδιά τους κάτι καλό 
για την τέχνη , αν τύχει και οι λιγότεροι τακτικά.   
 

34%

55%

11%

Καθόλου 

Λίγο

Πολύ

15%

72%

13%

Καθόλου

Αν τύχει

Τακτικά
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Ερώτηση 6 : Ασχολείται ο πατέρας ή η µητέρα σας µε κάποια τέχνη;  
 

 
Οι γονείς των περισσότερων φοιτητών ( 44 ) δεν ασχολούνται µε κάποια 
τέχνη και µόνο των λιγότερων ( 8 ) ασχολούνται. 
 
Ερώτηση 7 : Αν ναι µε ποια; 
 

    
2 από τους γονείς των φοιτητών που ασχολούνται µε την ζωγραφική, 2 µε 
την διακόσµηση, 1 µε την µουσική και συγκεκριµένα το τραγούδι, 1 µε 
το κέντηµα, 1 µε την κοµµωτική, 1 µε το σχέδιο, 1 µε την αγιογραφία, κι 
1 µε την γραπτική. Βλέπουµε λοιπόν πως οι περισσότεροι από τους 
γονείς ασχολούνται µε την ζωγραφική και την διακόσµηση και οι 
λιγότεροι µε όλα τα υπόλοιπα.  
 

15%

85%

Ναι

Όχι

20%

20%

10%10%

10%

10%

10%

10%

Ζωγραφική

∆ιακόσµηση

Τραγούδι (Μουσική)

Κέντηµα

Κοµµωτική

Σχέδιο

Αγιογραφία

Γραπτική
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Ερώτηση 8 : Ασχολούνται :  
 

  
Οι περισσότεροι από τους γονείς ( 7 ) ασχολούνται µε την τέχνη για 
χόµπι και οι λιγότεροι ( 2 ) επαγγελµατικά.  
 
Ερώτηση 9 : Αν ασχολούνται για χόµπι, το κάνουν : 
 

   
Οι περισσότεροι γονείς ( 5 ) ασχολούνται µε το χόµπι τους  
περιστασιακά και οι λιγότεροι ( 3 )από τους γονείς  συστηµατικά.  
 
 
 
 
 

22%

78%

Επαγγελµατικά

Για χόµπι

38%

62%

Συστηµατικά 

Περιστασιακά
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Ερώτηση 10 : Επισκέπτονται χώρους που έχουν να κάνουν µε την τέχνη 
( όπως πινακοθήκες, µουσεία κτλ.); 
 

  
32 γονείς δεν επισκέπτονται καθόλου χώρους που έχουν να κάνουν µε 
την τέχνη, 14 το κάνουν συχνά και κανείς δεν υπάρχει που να 
επισκέπτεται τέτοιους χώρους πολλές φορές. Άρα οι περισσότεροι γονείς 
δεν επισκέπτονται καθόλου καλλιτεχνικούς χώρους και οι λιγότεροι το 
κάνουν συχνά. 
 
Ερώτηση 11 : Υπάρχει κάποιο άλλο άτοµο στο συγγενικό σας 
περιβάλλον που ασχολείται είτε επαγγελµατικά είτε ερασιτεχνικά µε 
κάποια τέχνη;  
 

  

70%

30%

0%

Καθόλου

Συχνα

Πολλές φορές

4%
7%

49%
7%

33%
Πατέρας

Μητέρα

Αδερφός/ή

Παππούς/γιαγιά

Άλλος
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Οι φοιτητές απάντησαν ξανά πως ασχολείται 1 πατέρας, 2 µητέρες, 13 
αδερφός / ή, 2 ο παππούς ή η γιαγιά τους και 9 κάποιος άλλος όπως 
ξάδερφος ή θείος. Οι περισσότεροι φοιτητές έχουν τα αδέρφια τους που 
ασχολούνται µε την τέχνη, και οι λιγότεροι τον πατέρα τους. 
 
Ερώτηση 12 : Αν υπάρχει, µε ποια τέχνη ασχολείται; 
 

   
9 άτοµα από το οικογενειακό περιβάλλον των φοιτητών ασχολούνται µε 
την ζωγραφική, 2 µε την αγιογραφία, 10 µε την µουσική, 1 µε το θέατρο, 
κι 1 µε την εικονογράφηση βιβλίων. Τα περισσότερα άτοµα λοιπόν 
ασχολούνται µε την µουσική και τα λιγότερα µε το θέατρο και την 
εικονογράφηση βιβλίων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36%

8%
40%

4%

12%

Ζωγραφική

Αγιογραφία

Μουσική

Θέατρο

Εικονογράφηση βιβλίων
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Ερώτηση 13 : Τα άτοµα αυτά που γνωρίζετε προσπάθησαν να σας 
ωθήσουν να ασχοληθείτε κι εσείς µε την τέχνη;  
 

   
Σ ' αυτή την ερώτηση σχεδόν στους µισούς φοιτητές ( 16 ) τα άτοµα του 
συγγενικού τους περιβάλλοντος δεν προσπάθησαν να τους ωθήσουν να 
ασχοληθούν µε την τέχνη, ενώ τους άλλους µισούς ( 15 ) ναι.  
 
Ερώτηση 14 : Αν ναι, µε ποια;  
 

   
8 από τα άτοµα του οικογενειακού περιβάλλοντος των φοιτητών 
προσπάθησαν να τους ωθήσουν να ασχοληθούν µε την µουσική, 5 µε την 
ζωγραφική, 1 µε το θέατρο κι 1 µε την γραπτική. Άρα , τα περισσότερα 
άτοµα προσπάθησαν να ωθήσουν τους φοιτητές στην µουσική και τα 
λιγότερα µε το θέατρο και την γραπτική. 

48%
52%

Ναι

Όχι

53%

33%

7%
7%

Μουσική

Ζωγραφική

Θέατρο

Γραπτική
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Ερώτηση 15 : Αν σας ώθησαν, στην συνέχεια το κάνατε : 
 

   
Οι περισσότεροι φοιτητές ( 12 ) απάντησαν πως ακολούθησαν την τέχνη 
στην οποία τους ώθησαν µε ευχαρίστηση και οι λιγότεροι , ( 1 ) επειδή 
τους υποχρέωσαν.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92%

8%

Με ευχαρίστηση

Με υποχρέωσαν
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8. 3. 4.  Συµπεράσµατα ερωτηµατολογίων (για φοιτητες) 
 
Η σχέση των φοιτητών µε τις καλές τέχνες 
 

Από την αποδελτίωση των ερωτηµατολογίων που συµπλήρωσαν οι 
φοιτητές, το 53% απάντησε πως στο σχολείο ήταν µέτριοι µαθητές και το 
47% καλοί, ενώ το 78% αυτών διάβαζε βιβλία συχνά.  

Στην ερώτηση 3 το 98% απάντησε πως αρέσκεται να διακοσµεί 
τους χώρους µέσα στους οποίους ζει, κι αυτό σύµφωνα µε την ερώτηση 4 
γίνεται σε µόνιµη βάση. Επίσης το 79% ασχολείται µε κάποιο χόµπι και 
τα άτοµα που τους ενθάρρυναν να ασχοληθούν µ ' αυτό, επί το πλείστον 
ήταν οι γονείς τους.  

Στην ερώτηση 8 το 53% απάντησε πως το χόµπι του έχει να κάνει 
µε κάποια µορφή τέχνης και το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών ασχολείται 
µε την µουσική και την ζωγραφική. Οι περισσότεροι φοιτητές 
ασχολούνται µε την τέχνη που τους ενδιαφέρει περιστασιακά και δεν 
προχώρησαν στο να την µάθουν καλύτερα µέσα από κάποια σχολή ή 
εργαστήρι, και όσοι το κάνουν , σε ποσοστό 20% , το κάνουν 
περιστασιακά .  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ερώτηση 14 όπου µισοί φοιτητές 
πιστεύουν πως οι επιδόσεις τους στην τέχνη µε την οποία ασχολούνται, 
πηγάζει από το ταλέντο που έχουν. Πολλοί από αυτούς το 65% είχαν την 
υποστήριξη των γονιών τους, οι οποίοι παρόλα αυτά, µόνο το 36% 
ενθάρρυνε τα παιδιά τους να συνεχίσουν να ασχολούνται µε την τέχνη 
και σε µεγαλύτερη ηλικία, όπως αυτή των 20 ετών.  

 
Φοιτητές και περιβάλλον  
 
 Το µεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών το 83% µεγάλωσε σε ένα 
περιβάλλον µε γονείς ελαστικούς, από τους οποίους το 42% πηγαίνει 
συχνά σε µουσεία, σε χώρους εκθέσεων, στο θέατρο και στον 
κινηµατογράφο, ενώ το 56% των γονιών δεν πηγαίνει καθόλου.  
 Λίγοι από τους γονείς δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον για την τέχνη, 
και µε τα παιδιά τους συζητάνε κάτι σχετικό µ ' αυτήν , αν τύχει, σε 
ποσοστό 72%. Αυτό βέβαια δικαιολογείται εν µέρει, καθώς βλέπουµε 
από την ερώτηση 6, πως µόνο το 15% των γονιών ασχολείται µε κάποια 
τέχνη, και οι περισσότεροι από αυτούς µε την ζωγραφική και την 
διακόσµηση. Οι γονείς αυτοί ασχολούνται µε την τέχνη για χόµπι και γι ' 
αυτό το 62% το κάνει περιστασιακά. 
Εκτός από τους γονείς τους, πολλοί φοιτητές έχουν κι αδέρφια που 
ασχολούνται µε την τέχνη, ή κάποιον άλλο συνήθως ξάδερφο ή θείο που 
και αυτοί µε την σειρά τους ασχολούνται επί το πλείστον µε την µουσική 
και την ζωγραφική.  
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Το συγγενικό περιβάλλον των φοιτητών σε ποσοστό 48%, προσπάθησε 
να τους ωθήσει προς την τέχνη µε την οποία και οι ίδιοι ασχολούνται και, 
όσοι από τους φοιτητές το έκαναν, το 92% το έκανε µε ευχαρίστηση, 
αφού , όπως φαίνεται, είχαν ήδη λάβει τα κατάλληλα ερεθίσµατα.  
 
Γενικό συµπέρασµα 
 
 Αν θα θέλαµε να βγάλουµε ένα γενικό συµπέρασµα, θα πρέπει να 
δούµε ξανά, πόσοι φοιτητές στο σύνολο ασχολούνται µε κάποια τέχνη 
και πόσοι γονείς. Τα αποτελέσµατα είναι τα εξής : 
Σχήµα 5 

Σχήµα 6 

 
Παρατηρούµε λοιπόν ότι από το σύνολο των φοιτητών του δείγµατος το  
58% ασχολούνται µε κάποια µορφή τέχνης και από το σύνολο των 
γονιών των φοιτητών του δείγµατος , µόνο το 19%. 
 

58%

42%
Φοιτητές που
ασχολούνται µε κάποια
µορφή τέχνης

Φοιτητές που δεν
ασχολούνται µε κάποια
µορφή τέχνης

19%

81%

Γονείς που ασχολούνται
µε κάποια µορφή τέχνης

Γονείς που δεν
ασχολούνται µε κάποια
µορφή τέχνης
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Από τους γονείς αυτούς θα δούµε : 
α  . τους γονείς που ασχολούνται µε κάποια µορφή τέχνης, 
β .τους γονείς που δεν ασχολούνται µε κάποια µορφή τέχνης και δεν 
ενθαρρύνουν,  
γ . και τους γονείς που δεν ασχολούνται µε κάποια µορφή τέχνης αλλά 
ενθαρρύνουν. 
Σχήµα 7 

 
Από τους τύπους αυτών των γονέων θα δούµε σε τι ποσοστό ο καθένας  
έχει παιδιά που ασχολούνται µε την τέχνη . Έχουµε λοιπόν τα παρακάτω 
αποτελέσµατα : 
α . Οι γονείς που ασχολούνται µε κάποια µορφή τέχνης : 
Σχήµα 8 

 
 

20%

55%

25%

Γονείς που ασχολούνται
µε κάποια µορφή τέχνης 

Γονείς που δεν
ασχολούνται µε κάποια
µορφή τέχνης και δεν
ενθαρρύνουν

Γονείς που δεν
ασχολούνται µε κάποια
µορφή τέχνης αλλά
ενθαρρύνουν

70%

30%

Φοιτητές που
ασχολούνται 

Φοιτητές που δεν
ασχολούνται
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β . Οι γονείς που δεν ασχολούνται µε κάποια µορφή τέχνης και δεν 
ενθαρρύνουν : 
Σχήµα 9 

  
γ . Οι γονείς που δεν ασχολούνται µε κάποια µορφή τέχνης αλλά 
ενθαρρύνουν : 
Σχήµα 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36%

64%

Φοιτητές που
ασχολούνται

Φοιτητές που δεν
ασχολούνται

100%

0%

Φοιτητές που
ασχολούνται

Φοιτητές που δεν
ασχολούνται
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Επίσης θα δούµε και την θετική ενίσχυση που προέρχεται από το 
ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον των φοιτητών . 
Σχήµα 11 

 
Βλέπουµε λοιπόν πως µόνο το 30% του συγγενικού περιβάλλοντος 
ενθάρρυνε τους φοιτητές να ασχοληθούν µε κάποια µορφή τέχνης . Από 
αυτό το συγγενικό περιβάλλον θα δούµε πόσοι τελικά από τους φοιτητές 
επηρεάστηκαν µόνο από αυτό κι όχι από τους γονείς τους και 
ασχολήθηκαν και πόσοι όχι . 
 
Περιβάλλον που ενθάρρυνε χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι γονείς : 
Σχήµα 12 

 
Στο σχήµα 12, παρατηρούµε πόσοι από τους φοιτητές που είχαν 
ενθάρρυνση από το συγγενικό τους περιβάλλον , µη 
συµπεριλαµβανοµένου των γονιών τους, επηρεάστηκαν και ασχολήθηκαν 
µε κάποια µορφή τέχνης . 

30%

70%

Συγγενικό περιβάλλον
που ενθάρρυνε την
ενασχόληση των
φοιτητών µε τις τέχνες

Συγγενικό περιβάλλον
που δεν ενθάρρυνε την
ενασχόληση των
φοιτητών µε τις τέχνες 

75%

25%

Φοιτητές που
ασχολούνται

Φοιτητές που δεν
ασχολούνται
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Επειδή στους φοιτητές δεν έγινε η αξιολόγηση της δηµιουργικότητάς 
τους για κάποια συγκεκριµένη µορφή τέχνης , διερευνήθηκε το κατά 
πόσο ασχολούνται µε κάποια µορφή τέχνης γενικότερα .  

Παρατηρούµε λοιπόν, πως στις οικογένειες όπου οι ίδιοι οι γονείς, 
δεν ασχολούνται µε κάποια µορφή τέχνης , αλλά ούτε ενθαρρύνουν τα 
παιδιά τους να ασχοληθούν µε κάποιες από αυτές, το ποσοστό των 
παιδιών που ασχολείται είναι µικρό (σχήµα 9).  Από την άλλη πλευρά σε 
περιβάλλοντα που οι γονείς ασχολούνται µε κάποια µορφή τέχνης ή 
ακόµη κι αν οι ίδιοι δεν ασχολούνται , ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να 
ασχοληθούν, αναπτύσσονται ευνοϊκές προϋποθέσεις για να στραφούν τα 
παιδιά τους προς αυτές, έστω και µε την µορφή του χόµπι (σχήµατα 
8,10). 

Επιπλέον η έρευνα έδειξε πως ακόµη κι αν τα παιδιά δεν 
ενθαρρύνονται από τους γονείς τους, αλλά από κάποιο άλλο µέλος του 
συγγενικού τους περιβάλλοντος, αυτό µπορεί να ωθήσει , να ενθαρρύνει 
και να υποστηρίξει το παιδί να ασχοληθεί µε κάποια µορφή τέχνης. 
Φαίνεται έτσι, πως το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον µπορεί να έχει την 
ανάλογη δυνατότητα στο να επηρεάσει το παιδί , µε αυτή των γονιών 
του. 
 ∆υστυχώς όπως φάνηκε απ ' όλα τα ερωτηµατολόγια, λίγοι γονείς 
ενθάρρυναν τα παιδιά τους να ασχοληθούν επαγγελµατικά ή γενικότερα 
να συνεχίσουν µε µία τέχνη, επειδή οι περισσότεροι προφανώς δεν την 
θεωρούν κερδοφόρα και δυστυχώς στις µέρες µας τα χρήµατα  
'' παίζουν '' πολύ σηµαντικό ρόλο. Όσοι ωθούν τα παιδιά τους, το κάνουν 
επειδή τους ενδιαφέρει να ασχολούνται µε κάτι δηµιουργικό, που να τα 
εκφράζει, αλλά να σταµατάει µέχρι εκεί.  
 Επίσης σηµαντικό είναι και το επίπεδο των γονιών. Όσοι από τους 
γονείς έχουν βγάλει κάποια ανώτερη ή ανώτατη σχολή, δείχνουν να είναι 
αδέσµευτοι από προκαταλήψεις, προοδευτικοί, αλλά και να γνωρίζουν 
περισσότερα για την τέχνη. Επί το πλείστον αυτοί ωθούν τα παιδιά τους 
προς την τέχνη, διότι γνωρίζουν πως αυτή προσφέρει στον άνθρωπο, 
διευρύνει τους ορίζοντές του, εξάπτει την φαντασία του, τον κάνει 
δηµιουργικό, παρατηρητικό, ικανό να επεξεργάζεται καταστάσεις και να 
βρίσκει πολλές λύσεις, πολυµήχανο αλλά και αισιόδοξο για την ζωή του.  
 Αυτή η αδιαφορία και η άρνηση των γονιών προς την τέχνη, είναι 
και η αιτία που ελάχιστοι από τους φοιτητές που ασχολούνταν στο 
παρελθόν µε κάποια µορφή τέχνης, αργότερα τα εγκατέλειψαν και δεν 
συνέχισαν να φοιτούν σε σχολές. Έτσι λοιπόν, διαπιστώνουµε πως το µη 
υποστηρικτικό περιβάλλον αδρανοποιεί το δηµιουργικό δυναµικό του 
ατόµου, αλλά παρόλα αυτά το ταλέντο είναι δυνατόν να αναδειχθεί .  
 Άρα και οι υποθέσεις που αρχικά θέσαµε και για τους φοιτητές, 
αποδεικνύονται από τις απαντήσεις τους στα ερωτηµατολόγια. Έτσι 
λοιπόν, όσοι φοιτητές ασχολούνται µε κάποια τέχνη, εκτός απ ' το ότι το 
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θέλησαν οι ίδιοι, επηρεάστηκαν κι ενθαρρύνθηκαν από το περιβάλλον 
τους και πως το περιβάλλον των φοιτητών που ασχολούνται µε κάποια 
τέχνη, δείχνει ενδιαφέρον γενικά για την τέχνη. Θα µπορούσαµε συνεπώς 
να το χαρακτηρίσουµε '' φιλόµουσο '' ή καλλιτεχνικό περιβάλλον.  
 Γενικότερα όµως µέσα από την παρατήρηση που κάναµε και από 
την αποδελτίωση όλων των ερωτηµατολογίων, είδαµε πόσο σηµαντικός 
είναι ο συνδυασµός της κληρονοµικότητας, του '' έµφυτου ταλέντου '' άι 
του σωστού περιβάλλοντος. Οι µέθοδοι ανατροφής των παιδιών, οι αξίες 
των κοινωνικών τάξεων, αλλά και κάθε είδους κίνητρα µε τα οποία τα 
παιδιά µεγαλώνουν, επηρεάζουν τα '' θέλω '' τους, τις επιθυµίες, τις 
προσδοκίες, τις ανάγκες τους και συνεπώς τις αποφάσεις τους. Όταν όλα 
αυτά συνλειτουργήσουν, τότε υπάρχουν και όλα όσα χρειάζονται από την 
πλευρά βέβαια των εξωτερικών παραγόντων, που θα βοηθήσουν στην 
ανάδειξη µιας δηµιουργικής προσωπικότητας.  
 Όπως όµως αναφέραµε και στο θεωρητικό µέρος της εργασίας 
αυτής, το δηµιουργικό άτοµο θα πρέπει να έχει και την ικανότητα να 
παρουσιάζει σκέψεις µε τρόπο πρωτότυπο και να µην εφησυχάζεται σε 
απλούς συλλογισµούς. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δείχνει ευαισθησία 
απέναντι στα προβλήµατα του περιβάλλοντος, να έχει φαντασία, νοητική 
ευχέρεια κι ευλυγισία, να είναι περίεργο και παρατηρητικό, να είναι 
άτοµο ενθουσιώδες, να έχει την ικανότητα της σύνθεσης και την 
πρωτοτυπίας της σκέψης, να έχει την ικανότητα των µετασχηµατισµών 
και της επεξεργασίας, και βέβαια µέσα σ ' όλα αυτά να διαθέτει εµµονή, 
διότι µόνο µ ' αυτή θα µπορέσει να πετύχει.  
 Όταν όλα συνεπικουρήσουν, τότε το αποτέλεσµα της 
δηµιουργικότητας που θα έχουµε θα είναι πραγµατικά αξιοζήλευτο, 
καθώς το άτοµο που θα έχει συνδυάσει όλα τα παραπάνω, θα µπορεί να 
δηµιουργεί µε µοναδικότητα καινούριους συνδυασµούς, νέα ταξινόµηση 
και οργάνωση εµπειρίας και νέα εγκαθίδρυση νοηµάτων, καθώς όλες οι 
µορφές δηµιουργικότητας απορρέουν από µια συνδιαστική 
δραστηριότητα προκειµένου να σχηµατιστεί ένα νέο σύνολο.  
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8 . 3 . 5 .  Γενικά συµπεράσµατα  
 
 
 Η τέχνη αγκαλιάζει όλες της εκδηλώσεις της ζωής και πηγάζει από 
την βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου να γνωρίσει όχι µόνο τον εαυτό και 
τον κόσµο του αλλά και τον κόσµο γύρω του και τους άλλους 
ανθρώπους. Η τέχνη είναι ένα '' δώρο ζωής '' που ολοκληρώνει την 
προσωπικότητα, ευαισθητοποιεί, οξύνει την κριτική ικανότητα και 
αποτελεί το εφαλτήριο της σκέψης . ∆ίνει την ικανότητα όχι µόνο στο 
νου αλλά και στην καρδιά να ταξιδέψει µακριά , πέρα από τα όρια του 
επιστητού και απεγκλωβίζει συναισθήµατα , που δίνουν νόηµα και 
περιεχόµενο στη ζωή .  
 Ένα τέτοιο δώρο , που ανυψώνει τον άνθρωπο σε µια κατάσταση 
ολοκληρωµένης ύπαρξης , δεν πρέπει να αρνηθούµε να εµφυσήσουµε 
στα παιδιά , που αποτελούν την ελπίδα για έναν πιο ανθρώπινο κόσµο 
απαλλαγµένο από τη στειρότητα αισθηµάτων και την λατρεία του 
υλισµού .  
 Από τα πρώτα δειλά βήµατά τους λοιπόν οι γονείς είναι εκείνοι 
που , όπως αποδεικνύει η έρευνά µας αντιλαµβάνονται τις καλλιτεχνικές 
ανησυχίες , τις κλίσεις και το ενδιαφέρον του παιδιού για κάποια µορφή 
τέχνης . Αν οι γονείς διοχετεύσουν σωστά τη δηµιουργικότητα του 
παιδιού και το παροτρύνουν να ασχοληθεί µε την τέχνη , είναι σίγουρο 
πως το παιδί θα αξιοποιήσει το ταλέντο του και θα αναπτύξει 
καλλιτεχνική συνείδηση . Σε αντίθετη περίπτωση το ταλέντο εξασθενεί 
και τα παιδιά στρέφονται σε άλλες µορφές απασχόλησης , ενώ λίγα είναι 
τα παιδιά που επιµένουν να ασχολούνται µε την τέχνη , ''σπρωγµένα'' από 
το ταλέντο και το µεράκι τους ακόµη και µέσα σε ένα περιβάλλον που 
δεν ευνοεί την ενασχόληση µε αυτή . 
 Καθοριστικός όµως είναι και ο παράγοντας '' σχολείο '' αφού αν ο 
εκπαιδευτικός που αγκαλιάζει το παιδί στα πρώτα βήµατά του , έχει την 
οξυδέρκεια να αντιληφθεί την κλίση του παιδιού προς την τέχνη καθώς 
και την ευαισθησία να το βοηθήσει να την εκδηλώσει , τότε σίγουρα θα 
αποτελέσει ένα στήριγµα για το µαθητή που στα χέρια του µπορεί να 
ξεδιπλώσει όλες τις καλλιτεχνικές του δυνατότητες .  
 Επιβάλλεται λοιπόν οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία µε τους γονείς 
να ασχοληθούν µε τις καλλιτεχνικές ανησυχίες των παιδιών από τα 
πρώτα κιόλας βήµατά τους και να τα βοηθήσουν να ανακαλύψουν το 
ταλέντο τους και να το κατευθύνουν σε σωστούς δρόµους . Γιατί δεν 
επαρκεί το έµφυτο ταλέντο το οποίο σπάνια ευδοκιµεί και αναπτύσσεται 
σε περιβάλλον που δεν ευνοεί .  
 Καλλιεργώντας λοιπόν τις έµφυτες κλίσεις και δεξιότητες του 
παιδιού και ενθαρρύνοντάς το να ασχοληθεί µε την τέχνη , οι γονείς , οι 
εκπαιδευτικοί και το περιβάλλον γύρω του, του χαρίζουν την δυνατότητα 



 112

να αναπτυχθεί πολύπλευρα, να διοχετεύσει τα συναισθήµατα και τις 
σκέψεις του και να χαρίσει τη δική του πινελιά ευαισθησίας στον κατά τα 
άλλα σκληρό κι απάνθρωπο κόσµο µας . Γιατί η '' αµουσία ''   που ήταν 
αφόρητη για τους αρχαίους Έλληνες ισοδυναµεί µε '' άχαρη '' ζωή , 
απαίδευτη και ακαλλιέργητη ένω κάθε µορφή τέχνης έχει τεράστια 
παιδευτική αξία για κάθε νέο αφού ''εισάγει εις τον βίον ηµάς εκ νέων … 
και διδάσκει ήθη και πάθη και πράξεις εις µεθ' ηδονής''. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
Ονοµάζοµαι Μακρή Βασιλική – Μαρία και είµαι φοιτήτρια στο τµήµα 
Προσχολικής Εκπαίδευσης . Είµαι στο 4ο έτος σπουδών κι εκπονώ 
πτυχιακή εργασία . Το θέµα της πτυχιακής είναι '' Παράγοντες που 
επιδρούν στην ανάπτυξη της δηµιουργικότητας του παιδιού , και το 
ωθούν προς την ενασχόλησή του µε κάποια µορφή τέχνης '' . 
Παρακαλώ , η συµβολή σας θα µε βοηθήσει στο έργο αυτό , αν 
συµπληρώσετε τα ερωτηµατολόγια που έχετε µπροστά σας . 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 - ΓΟΝΕΙΣ 
 
Φύλο :     άρρεν                             θήλυ                                                       
Ηλικία : 
 
1) Ποιο είναι το επάγγελµά σας ; 
…………………………………………………………………………. 
 
2) Oι γονείς σας ήταν :  
 
Αυστηροί                 ή                  Ελαστικοί    
 
3) Σαν παιδί είχατε στην διάθεση σας πολλά βιβλία ; 
 
Ναι                                   Όχι    
                         
4)Είχατε την δυνατότητα να πηγαίνετε στον κινηµατογράφο στο 
θέατρο, να επισκέπτεσθε µουσεία , εκθέσεις και µουσικές εκδηλώσεις; 
 
Ναι                                      Όχι    
 
5) Εάν είχατε τις ευκαιρίες όπως ρωτάει η παραπάνω ερώτηση , ως επί 
το πλείστον πηγαίνατε : 
 
µε τους γονείς σας           ή          µόνοι σας    
 
6) Υπήρχε κάτι άλλο που θέλατε να κάνετε ; 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
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7) Πώς περνάτε τις ελεύθερες ώρες σας ;  
 
Έχετε  κάποιο χόµπι , µε το οποίο ασχολείσθε    
Σας αρέσει να βλέπετε τηλεόραση    
ή να κάνετε κάτι άλλο …………………………………..    
  
8) Ασχολείσθε µε τις τέχνες , κι αν ναι µε ποια ; 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
9) Αν ασχολείσθε , πόσο ; 
 
Λίγο                               Μέτρια                            Πολύ    
 
10 ) Αν ασχολείσθε πολύ : 
 
Επαγγελµατικά                 ή             για χόµπι     
 
11) Αν ασχολείσθε από πού αντλείτε τα ερεθίσµατα και γενικά τις 
πληροφορίες ; 
 
Βιβλία                Εργαστήρια                Ντοκιµαντέρ                 Άλλο   
 
12) Υπάρχει κάποιος στο κοντινό συγγενικό σας περιβάλλον που 
ασχολείται είτε επαγγελµατικά είτε ερασιτεχνικά µε κάποια τέχνη ; 
 
πατέρας                                             µητέρα     
αδερφός / αδερφή                             παππούς / γιαγιά    
άλλος ………………………………………………    
 
13) Με ποια τέχνη ασχολούνται , (αν ασχολούνται ) ; 
…………………………………………………………………………….. 
 
14) Εσείς έχετε κάποια σχέση µ ΄αυτή ; Σας έχει επηρεάσει καθόλου ; 
 
Θετικά                              ή                             Αρνητικά    
 
15) Την βρίσκεται ενδιαφέρουσα ; 
 
Nαι                                  Όχι    
 
16) Θα θέλατε να είχατε ασχοληθεί , ή να ασχοληθείτε:  
 
Με την ίδια          ή           µε κάποια άλλη    
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17) Ποια είναι η σχέση σας µε την τέχνη ; 
 
Καλή                           Μέτρια                        Όχι κάτι το ιδιαίτερο    
 
18) Θεωρείτε σηµαντική την ενασχόληση του ανθρώπου µε την τέχνη; 
 
Του προσφέρει κάτι                               ή την θεωρείτε ανώφελη    
 
19) Πιστεύετε πως ένας άνθρωπος :   
                                                            
θα πρέπει να έχει κάποια ιδιαίτερη κλίση προς µία τέχνη για να την ασκεί 
  
ή εφόσον αυτή τον πληρεί  και τον ευχαριστεί , είναι αρκετό να την ασκεί 
  
 
20)Εσείς θα θέλατε να ασχολείσθε µε κάποια τέχνη ;  
 
Ζωγραφική                        Γλυπτική                          Μουσική    
Θέατρο                           Χορός                    Άλλο……………    
 
21) Τι νιώθετε πως σας προσφέρει η τέχνη ;  
 
 Ευχαρίστηση και πληρότητα   
 ∆ιασκέδαση   
 Είναι απλώς ένα χόµπι για να περνάτε την ώρα σας    
 Για να δηµιουργείτε ωραίες παρέες    
 Για να δηµιουργείτε ωραίους χώρους    
 
22) Επισκέπτεσθε χώρους που έχουν να κάνουν µε την τέχνη ( όπως 
πινακοθήκες , µουσεία , εργαστήρια , κτλ.) 
 
Ναι                                             Όχι    
 
23) Έχετε βιβλιοθήκη και σχετική βιβλιογραφία µε το χόµπι σας ; 
 
 
Ναι                                                    Όχι    
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2  - ΠΑΙ∆Ι 
 
Φύλο :                    άρρεν                      θήλυ    
 
1) Πόσο χρονών είναι το παιδί σας ; 
…………………………………………………………………………….. 
 
2) Με τι του αρέσει να ασχολείται τις ελεύθερες του ώρες ; 
 
Παιχνίδι                  Γράψιµο                 Ζωγραφική    
 
Να βλέπει τηλεόραση             Άλλο …………………    
 
3) Με αυτό που ασχολείται τις ελεύθερες ώρες του , το κάνει : 
 
 γιατί του αρέσει    
 γιατί έχει ανάγκη να εκφραστεί    
 γιατί δεν έχει τι άλλο να κάνει    
 
4) Ασχολείται µε το συγκεκριµένο χόµπι σχεδόν σ ΄ όλες τις ελεύθερες 
του ώρες , ή όποτε τύχει ; 
 
Όλες                              Όποτε τύχει     
 
5) Από ποια ηλικία παρατηρήσατε πως το παιδί σας , ασχολείται µε 
κάποια συγκεκριµένη τέχνη , µε το παιχνίδι , ή το χόµπι του ; 
…………………………………………………………………………….. 
 
6) Πόση ώρα περίπου το παιδί ασχολείται µ ΄αυτή την ελεύθερη 
δραστηριότητα ; 
 
Λίγο                             Αρκετά                                  Πολύ    
 
7) Από κάποια παρατήρηση που ίσως έχετε κάνει µε το αντικείµενο 

που ασχολείται : 
 
είναι ιδιαίτερα προσεκτικό    
το παρατηρεί και µετά ενεργεί    
είναι εφευρετικό και βρίσκει διαρκώς καινούριους τρόπους για να 
επεµβαίνει στο υλικό    
ασχολείται µηχανικά    
είναι αδιάφορο    
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 3 - ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 
 
1) Τι µαθητής / µαθήτρια είναι ; 
 
Καλός / ή                         Μέτριος / α      
 
2) Ο δάσκαλος του σχολείου σας παρακίνησε να στείλετε το παιδί σας 

στο εργαστήρι ; 
 
Ναι                                    Όχι    
 
3) Υπήρξε καµιά βοήθεια από τον δάσκαλο του σχολείου σχετικά µε 

την τέχνη ; 
 
Ναι                                     Όχι    
 
4) Υπάρχει σχετικό µάθηµα στο σχολείο για την τέχνη ; 
 
Ναι                                     Όχι    
 
5) Επικοινωνείτε συχνά µε τον δάσκαλο /α ; 
 
Ναι                                     Όχι    
 
6) Συνήθως σε ποια θέµατα επικεντρώνετε την συζήτηση σας ; 
 
στην πρόοδο του παιδιού    
στο ενδιαφέρον του για την συγκεκριµένη τέχνη    
στο ότι µπορεί να ενοχλεί τα άλλα παιδιά    
στην αδιαφορία του    
σε άλλα θέµατα    
 
7) Πιστεύετε πως ο συνδυασµός  του δασκάλου και του εµψυχωτή , θα 

µπορούσε να έχει καλύτερα αποτελέσµατα για το παιδί σας πάνω 
στην τέχνη που του αρέσει ; 

 
Ναι                                        Όχι    
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 4 – ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
 
 
 
1) Το παιδί πηγαίνει στο Στέκι Παιδιού σε κάποιο συγκεκριµένο 

εργαστήρι . Ποιο είναι αυτό ; 
 
Ζωγραφική                     Κεραµική                    Κόσµηµα    
Κουκλοθέατρο          Θεατρικό παιχνίδι     Άλλο ……………………    
 
2) Κατά πόσο το παιδί ασχολείται µε την τέχνη που µαθαίνει , στο 

σπίτι ; 
 
ασχολείται πάντα τις ελεύθερες του ώρες    
του αρέσει τόσο , που προσπαθεί να ξεκλέψει ώρα κι από τα µαθήµατα 
του για να ασχοληθεί µ ΄αυτή    
ενθουσιάζεται και του αρέσει τόσο , που φέρνει υλικό κι εργασίες για το 
σπίτι    
µε την λήξη του εργαστηρίου , σταµατάει και το ενδιαφέρον του γι αυτή 
  
 
3) Ασχολείται µε την τέχνη στο σχολείο ; 
 
Ναι               Όχι    
 
4) Το ενδιαφέρον του παιδιού για την τέχνη , σταµατάει στις 

πληροφορίες που παίρνει στο στέκι , ή ενδιαφέρεται να την γνωρίσει 
και µέσα από περιοδικά , βιβλία , ντοκιµαντέρ ή ακόµα και µε 
επισκέψεις σε ανάλογους χώρους ; 

 
Ενδιαφέρεται                                  ∆εν ενδιαφέρεται    
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 5 - ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  
 
1) Γιατί αποφασίσατε να στείλετε το παιδί σας στο εργαστήριο ; 
 
επειδή εσείς το θέλατε ( είχατε κάποιο απωθηµένο )   
επειδή εκείνο σας το ζήτησε    
επηρεαστήκατε ή σας άρεσαν αυτά που ακούσατε για το Στέκι Παιδιού                
επειδή είδατε πως το παιδί σας είχε κάποια '' κλίση ''   
επειδή σας παρότρυνε τρίτο άτοµο    
 
2) Εκτός από το να στείλετε το παιδί σας στο εργαστήρι , το 

προετοιµάσατε µε την τέχνη που θα ασχοληθεί ; 
 
Ναι                                        Όχι    
 
3) Αν ναι , τι κάνατε ; 
Το πληροφορήσατε µέσα από : 
 
Ντοκιµαντέρ                 Περιοδικά            Βιβλία    
Με επισκέψεις σε ειδικούς χώρους για την τέχνη , όπως εκθέσεις , 
µουσεία κτλ.    
Εργαστήρια                   Άλλο …………………………..     
  
4) Πιστεύετε πως το παιδί σας πηγαίνει στο Στέκι και στο 

συγκεκριµένο εργαστήρι , επειδή : 
 
του αρέσει        επηρεάστηκε από φίλους       από την τηλεόραση    
επηρεάστηκε από κάποιον συγγενή, και ποιος ήταν αυτός 
…………………………….                 άλλο …………………..   
 
5) Στα κέντρα απασχόλησης παιδιών , πιστεύετε πως τα παιδιά έχουν 

την δυνατότητα να καλλιεργήσουν το ταλέντο τους και να 
εξελιχθούν ; 

 
Ναι                                      Όχι     
 
6 ) Που αλλού πιστεύετε πως θα µπορούσατε να στείλετε το παιδί σας 
προκειµένου  να καλλιεργήσει το χόµπι του ; (Γράφετε ό,τι θέλετε ) 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6-ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
 
1) Επικοινωνείτε συχνά µε τον εµψυχωτή ; 
 
Ναι                             Όχι    
 
2) Οι συναντήσεις µε τον εµψυχωτή γίνονται για να πληροφορηθείτε: 
 
την πρόοδο του παιδιού   
το ενδιαφέρον του για την συγκεκριµένη τέχνη    
το ότι µπορεί να ενοχλεί τα άλλα παιδιά    
για την έλλειψη ενδιαφέροντός του                                                                           
για άλλα θέµατα    
 
3) Ενηµερώνεστε από τον εµψυχωτή για το παιδί σας : 
 
Τακτικά               Σπάνια               Καθόλου     
 
4) Έχει πέσει στην αντίληψή σας , πως το παιδί σας έχει κι άλλα 

χόµπι; 
 
Nαι                                       Όχι    
 
5) Ποιος σας ενηµέρωσε γι ΄αυτό ; ( Γράφετε ότι θέλετε ) 
 
6) Το παιδί  ότι µαθαίνει στο εργαστήρι το µεταφέρει στο σπίτι , και 

πώς : 
 
µιλάει στους γονείς του συνέχεια γι ΄αυτό    
µιλάει στους φίλους του ή και σε άλλους     
απλώς αναφέρει γενικά και σύντοµα τι κάνανε στο εργαστήρι    
δεν αναφέρει τίποτα    
 
7) Ενθουσιάζεται µ ΄αυτά που φτιάχνει στο εργαστήριο ; 
 
Ναι                                           Όχι    
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8) Αν ναι , πώς δείχνει τον ενθουσιασµό του ; 
 
τα δείχνει τα έργα στους φίλους του    
παίρνει τα έργα µαζί στο σχολείο     
τα χαρίζει τα έργα    
τοποθετεί τα έργα του στο δωµάτιό του    
κάτι άλλο ……………………………...   
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
Ονοµάζοµαι Μακρή Βασιλική - Μαρία και είµαι φοιτήτρια στο τµήµα 
Προσχολικής Εκπαίδευσης . Είµαι στο 4ο έτος σπουδών κι εκπονώ 
πτυχιακή εργασία . Το θέµα της εργασίας είναι : '' Παράγοντες που 
επιδρούν στην ανάπτυξη της δηµιουργικότητας του παιδιού , και το 
ωθούν προς την ενασχόλησή του µε κάποια µορφή τέχνης '' . 
Παρακαλώ η συµβολή σας θα µε βοηθήσει στο έργο αυτό , αν 
συµπληρώσετε τα ερωτηµατολόγια που έχετε µπροστά σας . 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  1  -  ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
 
Φύλο :      άρρεν                θήλυ   
 
Ηλικία : 
 
1) Στο σχολείο ήσασταν : 
Καλοί                µέτριοι         ή        κακοί µαθητές   ; 
 
2) Σαν παιδιά διαβάζατε βιβλία : 
Καθόλου         Συχνά               Πολύ   
 
3) Στους χώρους που ζείτε , τους διακοσµείτε ; 
Ναι                             Όχι   
 
4) Κι αν ναι ,  πότε ; 
Μόνο στις γιορτές                 σε µόνιµη βάση   
 
5) Πηγαίνετε στον κινηµατογράφο , στο θέατρο , σε µουσεία , σε 

εκθέσεις και µουσικές εκδηλώσεις ; 
Καθόλου                 Συχνά                 Πολύ   
 
6) Έχετε κάποιο χόµπι ; 
Ναι                              Όχι   
 
7) Aν ναι , ποιος σας ενθάρρυνε να ασχοληθείτε µ΄ αυτό ; 
………………………………………………………………………………………….. 
 
8) Το χόµπι σας έχει να κάνει µε κάποια µορφή τέχνης ; 
Ναι                              Όχι   
 



 128

9) Με ποια από τις καλές τέχνες ; 
Μουσική   
Θέατρο   
Ζωγραφική   
Γλυπτική   
Χαρακτική   
Άλλο ( περιγράψτε το ) …………………………………. 
 
10) Ασχοληθήκατε , ή ασχολείσθε µ' αυτήν ; 
Ναι                          Όχι   
 
11) Αν ναι : 
Συστηµατικά                  ή                      περιστασιακά    
 
12 ) Φοιτάτε σε καµιά σχετική σχολή ή εργαστήρι ; 
Ναι                          Όχι   
 
13) Φοιτάτε σ ' αυτήν την σχολή : 
Συστηµατικά          ή         περιστασιακά   
 
14 ) Οι επιδόσεις σας στην τέχνη αυτή πιστεύετε ότι πηγάζει από το 
ταλέντο που έχετε ; 
Ναι                          Όχι   
 
15 ) Οι γονείς σας , σας ενθάρρυναν ; 
Ναι                          Όχι   
 
16 ) Πώς βλέπουν οι γονείς σας το µέλλον σας πάνω στην συγκεκριµένη 
τέχνη ;(απαντήστε ότι νοµίζετε) 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
17 ) Ότι κάνετε , θέλετε να το δείχνετε στους φίλους σας ; 
Ναι                          Όχι   
 
18 ) Και τι σας λένε ; 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 - ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
 
1) Ποιο είναι το επάγγελµα των γονιών σας ; 
…………………………………………………………………………….. 
 
2) Οι γονείς σας είναι : 
Αυστηροί       ή      ελαστικοί   
 
3) Οι γονείς σας επισκέπτονται µουσεία , χώρους εκθέσεων , µουσικές 

εκδηλώσεις ; Πηγαίνουν στο θέατρο ή στον κινηµατογράφο ; 
Καθόλου                     Συχνά             Πολλές φορές   
 
4) Συζητάτε µε τους γονείς για τέχνες και πόσο ; 
Καθόλου                  Λίγο                 Πολύ   
 
5) Όταν έχουν ακούσει κάτι καλό για την τέχνη , σας το περιγράφουν , 

σας το προτείνουν ; 
Καθόλου                  Αν τύχει                Τακτικά   
 
6) Ασχολείται ο πατέρας ή η µητέρα σας µε κάποια τέχνη ; 
Ναι                          Όχι   
 
 
7) Αν ναι µε ποια ; 
………………………………………………………………………… 
 
8) Ασχολούνται : 
Επαγγελµατικά        ή       για χόµπι   
 
9) Αν ασχολούνται για χόµπι , το κάνουν : 
Συστηµατικά              ή          περιστασιακά    
 
10 ) Επισκέπτονται χώρους που έχουν να κάνουν µε την τέχνη ( όπως 

πινακοθήκες , µουσεία κτλ. ) ; 
Καθόλου                     Συχνά           Πολλές φορές   
 
11 ) Υπάρχει κάποιο άλλο άτοµο στο συγγενικό σας περιβάλλον που 

ασχολείται είτε επαγγελµατικά είτε ερασιτεχνικά µε κάποια τέχνη ; 
Πατέρας                                                 Μητέρα          
Αδερφός / η                                          Παππούς / γιαγιά   
Άλλος ……………………….   
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12 ) Αν υπάρχει µε ποια τέχνη ασχολείται ; 
…………………………………………………………………………….. 
 
13) Τα άτοµα αυτά που γνωρίζετε προσπάθησαν να σας ωθήσουν να 
ασχοληθείτε κι εσείς µε την τέχνη ; 
Ναι                          Όχι   
 
14) Αν ναι µε ποια ;  
…………………………………………………………………………….. 
 
15) Αν σας ώθησαν , στην συνέχεια το κάνατε : 
µε ευχαρίστηση           ή          γιατί σας υποχρέωσαν   ; 
 


