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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

 

[Στο απόσπασμα που ακολουθεί, η  συντάκτρια, ως ειδική παιδαγωγός,  δίνει 

οδηγίες σε γονείς -αναγνώστες της ιστοσελίδας- για το πώς να μεγαλώσουν τα 

παιδιά τους ώστε αυτά να αποκτήσουν δημιουργική σκέψη] 

 

                                  Τι είναι η δημιουργική σκέψη;  

 

[1]   Η δημιουργική σκέψη είναι η ικανότητα του ανθρώπινου νου να αναζητεί και 
να βρίσκει πολλές πρωτότυπες, καινοτόμες εναλλακτικές ιδέες και λύσεις  για την 
επίλυση των διαφόρων προβλημάτων. Η ικανότητα αυτή, μαζί με την κριτική σκέψη, 
είναι προφανές ότι αποτελούν τις βασικές παραγωγικές πνευματικές λειτουργίες 
του ανθρώπου. Η δημιουργική σκέψη απαρτίζεται από επιμέρους δημιουργικές 
ικανότητες, όπως η πνευματική ευχέρεια, η πνευματική ευλυγισία, η πρωτοτυπία, η 
επεξεργασία ιδεών, η ευαισθησία προς τις προβληματικές καταστάσεις, ο ορισμός 
του προβλήματος, η αναλογική σκέψη, η οπτικοποίηση, η φαντασία, η ενόραση, η 
ανάλυση, η σύνθεση, η αξιολόγηση και άλλες . 

[2]  Η σκέψη εμφανίζει δύο  μορφές, τη συγκλίνουσα και την αποκλίνουσα. Η 
συγκλίνουσα σκέψη στηρίζεται στην κριτική ανάλυση, στην  αξιολόγηση των 
δεδομένων και αντιπροσωπεύει τη λογικότητα του ανθρώπου, ενώ  η αποκλίνουσα, 
η  δημιουργική σκέψη στηρίζεται στη φαντασία και αντιπροσωπεύει την 
ευρηματικότητα και  την εφευρετικότητα του ανθρώπου. Με βάση τα παραπάνω 
συμπεραίνουμε ότι χωρίς την ικανότητα αυτή, την  αποκλίνουσα δημιουργική 



 

 

σκέψη, δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή και πρόοδος στους διάφορους τομείς της 
ανθρώπινης δραστηριότητας. 

[3]  Τα χαρακτηριστικά των δημιουργικών ατόμων είναι η ευαισθησία για όσα 
συμβαίνουν γύρω τους, η εποικοδομητική δυσαρέσκεια, η σχετική αδιαφορία για το 
κοινώς παραδεκτό, ο ενθουσιασμός, το πηγαίο χιούμορ, καθώς και η έντονη 
περιέργεια, η αισιόδοξη διάθεση, η επιθυμία να μένουν μόνοι, τα πολλά 
καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα κ.ά. 

[4]  Οι παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στο  να χρησιμοποιήσουμε την 
δημιουργικότητά μας είναι η απόλυτη κυριαρχία της λογικής, η έλλειψη 
εμπιστοσύνης στις δημιουργικές μας ικανότητες, ο φόβος των σφαλμάτων και της 
γελοιοποίησης, οι κοινωνικές πιέσεις για συμμόρφωση, η τελειομανία, η τυφλή 
παραδοχή του αλάθητου της αυθεντίας καθώς και η έλλειψη εσωτερικής 
ασφάλειας. Δεν μπορεί λοιπόν ένας άνθρωπος να είναι δημιουργικός αν έχει 
εδραιωμένα αυτά τα στοιχεία στον χαρακτήρα του. 

[5]  Αντίστοιχα τα χαρακτηριστικά του δημιουργικού παιδιού είναι η έντονη  
ευαισθησία για ό,τι συμβαίνει γύρω του, το ενδιαφέρον για τις εικαστικές τέχνες, 
ενώ απεχθάνεται τη ρουτίνα, προσαρμόζεται εύκολα σε  νέες καταστάσεις και τις 
απολαμβάνει και μάλιστα συχνά έρχεται σε σύγκρουση με την παγιωμένη  τάξη 
πραγμάτων και την αμφισβητεί. 

[6]   Οι τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργική παραγωγή 
ιδεών στο σχολείο και την οικογένεια είναι η τεχνική κατιδεασμού (brainstorming) –
πχ. να σκεφτεί διαφορετικές χρήσεις ενός αντικειμένου, οι ερωτήσεις Scamper – πχ. 
με τι άλλο μοιάζει αυτό το αντικείμενο, το πρότυπο «δημιουργική επίλυση 
προβλημάτων» (ΔΕΠ), η τεχνική «κατάλογος χαρακτηριστικών» – πχ. να προτείνουν 
νέους τύπους γομολάστιχας, καταγράφοντας στην αρχή όλα τα κύρια 
χαρακτηριστικά μιας κοινής γομολάστιχας και στη συνέχεια να προτείνουν όσο 
περισσότερες μορφές μπορεί να πάρει το κάθε ένα χαρακτηριστικό, η τεχνική 
«προκρούστειοι συνδυασμοί», που είναι παρόμοια τεχνική με την τεχνική 
«κατάλογος χαρακτηριστικών», η τεχνική «πλάγια σκέψη» και η συνεκτική μέθοδος. 

[7]  Επίσης, η δημιουργικότητα μπορεί να ενισχυθεί με απλούς τρόπους, όπως με το 
να δίνεται η ευκαιρία στο παιδί να διαλέξει τι θα φάει για βραδινό ή πού θα πάει το 
σαββατοκύριακο, με το να ωθείται  στην ανεξαρτησία, με το να υπάρχουν τα 
κατάλληλα ερεθίσματα, πχ. βιβλία, μπλοκ ζωγραφικής, μπογιές κ.α. Το παιχνίδι (πχ. 
παιχνίδια ρόλων) ακόμα και το να του  διαβάσετε μια ιστορία ή να φτιάξετε μια 
ιστορία μαζί του, μπορούν να ενισχύσουν τη δημιουργική του σκέψη.  

   

  Ιωάννα  Μπάτζου, https://psychopedia.gr/     (ελαφρά διασκευασμένο κείμενο) 
 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 2  

 

Στις δέκα αλλάζει σεντόνια και σφουγγαρίζει τα δωμάτια των πελατών. Βρίσκει 

την άμμο απ’ τα παπούτσια τους. Βρίσκει άσπρες πέτρες που κουβάλησαν από την 
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παραλία δήθεν για να τις βάψουν. Βρίσκει άδεια μπουκάλια μπίρας. Βρίσκει μια 

κατσαρίδα, που τη σκοτώνει και τη μαζεύει μ’ ένα λευκό χαρτομάντιλο. Βρίσκει ένα 

μικρό παιδικό παιχνίδι που ξεφούσκωσε και ξεθώριασε από τον ήλιο. Βρίσκει τα 

τηλεχειριστήρια για την τηλεόραση και το κλιματιστικό. Βρίσκει κλειδιά, μπάλες, 

πετσέτες, ψάθες, κάρτες κινητών, περιτυλίγματα από τσίχλες, περιοδικά με 

διάσημους που βγαίνουν από τη θάλασσα, άρθρα για σελέμπριτι που πάχυναν και 

φέτος και δεν θα κάνουν διακοπές πουθενά για να μην τους δουν, αλλά που τελικά 

έχουν καταλήξει  σε διάφορα εξώφυλλα. Κουβαλάει μαζί του έναν μικρό 

ανεμιστήρα δαπέδου. Τον συνδέει και τον αποσυνδέει σε κάθε δωμάτιο. Γελοίο και 

κουραστικό μεν, αλλά έχει σκάσει σήμερα. Το κλιματιστικό καίει πολύ, το ρεύμα δεν 

είναι τζάμπα. Ο μπαμπάς έπαθε έμφραγμα και οι εξετάσεις κοστίζουν. Τη χλωρίνη 

για το σφουγγάρισμα δεν την τσιγκουνεύεται. Την ανακατώνει λίγο και τη μυρίζει. 

Στο σπιτάκι με τον αριθμό 2 κάποιος του μιλάει ενώ σφουγγαρίζει. Ο Νίκος και ο 

άγνωστος κοιτάζονται για λίγο. Ο Νίκος κρατάει τη σφουγγαρίστρα κι ο άγνωστος 

μια πετσέτα θαλάσσης. Ζητάει συγγνώμη και κλωτσάει τον κουβά στην άκρη με 

αργές κινήσεις. «Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε κι εγώ θα επιστρέψω να καθαρίσω 

πιο μετά». Ο άγνωστος τον κοιτάζει στα μάτια. Είναι κόκκινος σαν αστακός, άρα 

μάλλον δεν καταλαβαίνει ελληνικά. Ο Νίκος είχε πάει φροντιστήριο μικρός, αλλά 

δεν μπορεί να μιλήσει καλά, ξέρει μόνο τα βασικά. Με μισόλογα του εξηγεί πως, αν 

χρειάζεται το δωμάτιό του, εκείνος μπορεί να φύγει και να γυρίσει αργότερα.[…] 

Ο Νίκος βάζει πάλι σε λειτουργία τον ανεμιστήρα, σπρώχνει ξανά τον κουβά στη 

μέση του δωματίου και ξεκινάει να τρίβει το πάτωμα. Ο άγνωστος δεν πρέπει να 

έχει έρθει μόνος του για διακοπές. Δεν θυμάται να τον είδε κάπου αλλού, αλλά έχει 

κλείσει ένα δίκλινο με διπλό κρεβάτι, επομένως το λογικό είναι να μην το θέλει όλο 

για τον εαυτό του. Ίσως -ρίχνει χλωρίνη- να είναι εδώ με κάποια φίλη του -

ανακατεύει- ή και με την κοπέλα του -χώνει βαθιά την σφουγγαρίστρα μες τον 

κουβά- κι αυτή τώρα να τον περιμένει στην παραλία. 

Βίβιαν Στεργίου, Μπλε υγρό, εκδ. Πόλις 

ΘΕΜΑ Α 

Σε μία παράγραφο 60-70 λέξεων  να παρουσιάσετε συνοπτικά όσα η συντάκτρια 

του Κειμένου 1  θεωρεί ότι μπορεί να κάνει η οικογένεια και το σχολείο ώστε να 

αναπτυχθεί η δημιουργική σκέψη των παιδιών . 

Μονάδες 15 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ Β 

Ερώτημα 1 

Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη Σωστό , αν η 

πρόταση είναι σωστή ή Λάθος , αν η πρόταση είναι λανθασμένη, λαμβάνοντας υπόψη 

σας το περιεχόμενο του Κειμένου 1. 

Σύμφωνα με τη συντάκτρια: 

α. Η δημιουργικότητα συναρτάται προς την καινοτομία 

β. Η ανθρώπινη σκέψη εμφανίζει πολλαπλές μορφές. 

γ. Η συγκλίνουσα σκέψη καθορίζεται από την έμπνευση. 

δ. Η αποκλίνουσα σκέψη ενέχει πειθαρχία. 

ε. Το έλλειμμα αυτοπεποίθησης δυσχεραίνει την αξιοποίηση της δημιουργικότητας. 

Μονάδες 10 

Ερώτημα 2 

α. Τεκμηριώνει τις  απόψεις της η συντάκτρια  στην πρώτη παράγραφο του 

Κειμένου 1;Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 7 

β. Να καταγράψετε τα επιχειρήματα  που αξιοποιεί στη δεύτερη και τέταρτη 

παράγραφο του Κειμένου 1. 

Μονάδες 8 

Ερώτημα 3 

Να χαρακτηρίσετε τη σύνταξη ως ενεργητική ή παθητική στα παρακάτω 

αποσπάσματα λόγου από το Κείμενο 1 (μονάδες 5), να αιτιολογήσετε την απάντησή 

σας (μονάδες 5) και να εξηγήσετε τι επιδιώκει η συντάκτρια με τη χρήση της 

ανάλογης σύνταξης σε κάθε περίπτωση (μονάδες 5). 

 

• να αναζητεί και να βρίσκει πολλές πρωτότυπες, καινοτόμες εναλλακτικές 

ιδέες 

• Η δημιουργική σκέψη απαρτίζεται από επιμέρους δημιουργικές ικανότητες 

• έρχεται σε σύγκρουση με την παγιωμένη  τάξη πραγμάτων και την 
αμφισβητεί. 

Μονάδες 15 



 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Ο εργαζόμενος στο Κείμενο 2 κάνει μια δουλειά που μόνο ενδιαφέρουσα  και 

δημιουργική δεν τη θεωρεί. Να επιβεβαιώσετε τη θέση αυτή αξιοποιώντας τρεις 

κειμενικούς δείκτες. Πιστεύετε ότι μια δουλειά που δεν είναι δημιουργική μπορεί 

να προσελκύσει το ενδιαφέρον σας ; Να απαντήσετε σε 150-200 λέξεις. 

Μονάδες 15 

 
ΘΕΜΑ Δ 

Σε ομιλία που εκφωνείτε στην τελετή αποφοίτησης του Σχολείου σας : 

α. παρουσιάζετε τα χαρακτηριστικά του δημιουργικού ανθρώπου 

β. καταγράφετε τα οφέλη που απορρέουν για τον άνθρωπο, όταν είναι     

δημιουργικός.  

Η ομιλία σας να έχει έκταση 350 - 400 λέξεων. 

Μονάδες 30 

 

 

 


