
Creative Little Scientists
Ενεργοποιώντας τη δημιουργικότητα μέσω των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία

Το έργο Creative Little Scientists υλοποιείται με τη 
χρηματική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
διαμέσου του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου 

“Ο πρωταρχικός στόχος της εκπαίδευσης είναι να διαμορφώσει ανθρώπους ικανούς  να κάνουν καινούρια πράγματα 
και όχι απλά να επαναλαμβάνουν τι έχουν κάνει οι προηγούμενες γενιές. Aνθρώπους οι οποίοι είναι δημιουργικοί, 
εφευρετικοί και εξερευνητές.”

Jean Piaget

“Η δημιουργικότητα είναι κολλητική. Διαδώστε το.”
Albert Einstein

Η διδακτική των φυσικών επιστήμων και των μαθηματικών, η δημιουργικότητα και η καινοτομία είναι όλες περιοχές μείζονος 
ενδιαφέροντος για την Ευρώπη και η ενδυνάμωσή τους αποτελεί μία από τις πρώτες προτεραιότητες. Το έργο Creative Little 
Scientists συμβάλλει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην κατανόηση της δυναμικής που προσφέρει ο συνδυασμός της διδακτικής των 
φυσικών επιστημών και των μαθηματικών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία (μεχρι την ηλικία των οκτώ ετών)  με τη 
δημιουργικότητα

Σκοποί του έργου
Οι εταίροι του έργουCreative Little Scientists συνδυάζοντας γνώση και εμπειρία στο  υψηλότερο επίπεδο στις περιοχές της 
διδακτικής των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών στην πρώτη ηλικία, της δημιουργικότητας στην εκπαίδευση, της 
γνωστικής ψυχολογίας, των συγκριτικών μελετών στην εκπαίδευση και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών έχουν θέσει ως 
γενικούς σκοπούς του έργου:  

• Να προσφέρει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μία ξεκάθαρη εικόνα των υπαρχουσών και δυνατών πρακτικών στην ανάπτυξη 
δημιουργικών δεξιοτήτων στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία διαμέσου της μάθησης των φυσικών επιστημών και 
των μαθηματικών, καθώς και να αποτυπώσει τις συνέπειες, τις σχετικές ευκαιρίες και προκλήσεις της εφαρμογής αυτών των 
πρακτικών στα σχολεία. 

• Να μεταμορφώσει τη νέα γνώση που θα παραχθεί μέσα από την έρευνα σε οδηγίες για εκπαιδευτική πολιτική, καθώς και σε 
οδηγίες,  αναλυτικά προγράμματα και υποδειγματικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, κατάλληλο να εφαρμοστεί 
στα διάφορα ευρωπαϊκά πλαίσια.
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Στόχοι του έργου 
Για να μπορέσει να εκπληρώσει αυτούς τους 
σκοπούς οι εταίροι του έργου Creative Little 
Scientists έχουν σχεδιάσει και διεξάγουν 
έρευνα, η οποία ενσωματώνει στοιχεία 
συγκριτικής έρευνας, διεξοδικής έρευνας 
πεδίου και σχεδιασμού εκπαιδευτικών 
αναλυτικών προγραμμάτων. Η έρευνα ορίζεται 
λειτουργικά θέτοντας τους ακόλουθους 
επιμέρους στόχους για το έργο: 

• Να ορίσει ένα ξεκάθαρο και λεπτομερές 
εννοιολογικό πλαίσιο, το οποίο θα 
περιλαμβάνει τα ζητήματα και τις 
παραμέτρους που πρέπει να απασχολήσουν 
όλα τα στάδια της έρευνας.

• Να χαρτογραφήσει και να αξιολόγήσει συγκριτικά τις υπάρχουσες 
προσεγγίσεις στη διδακτική των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών 
στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία (μέχρι την ηλικία των οκτώ ετών) 
στις εννέα χώρες που συμμετέχουν στο έργο, αναδεικνύοντας την παρουσία, 
ή και απουσία, πρακτικών οι οποίες «παντρεύουν» τη μάθηση, την αξιολόγηση 
και τη διδασκαλία  των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών με τη 
δημιουργικότητα.

• Να παράσχει μία σε βάθος ανάλυση των καταγεγραμμένων και 
συγκριθέντων προσεγγίσεων, η οποία θα αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες 
των υπαρχουσών πρακτικών καιτις επιπτώσεις τους για την ενθάρρυνση της 
παιδικής δημιουργικότητας και την επίτευξη των κατάλληλων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων στις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά.

• Να προτείνει ένα σύνολο αρχών, με τη μορφή συγκεκριμένων οδηγιών,για 
το σχεδιασμό ευρωπαϊκών αναλυτικών προγραμμάτων για την αρχική και 
συνεχιζόμενη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι οποίες θα καλλιεργούν τη 
χρήση δημιουργικών προσεγγίσεων στη μάθηση των φυσικών επιστημών και 
των μαθηματικών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία.

• Να εκμεταλλευτεί τα αποτελέσματα της έρευνας σε ευρωπαϊκο, εθνικό 
και τοπικό επίπεδο κάνοντάς τα ευρέως διαθέσιμα στους υπεύθυνους 
διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και στους υπευθύνους και τα 
ιδρύματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα 
εστιαστεί αρχικά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και θα καταλήξει στη 
σύνθεση όλων των ευρημάτων της έρευνας σε μία προσιτή Τελική Έκθεση 
για τη Δημιουργικότητα και τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και των 
Μαθηματικών στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία, καθώς και σε 
ένα συγκεκριμένο σύνολο από Συστάσεις για τους Υπεύθυνους Χάραξης 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

• Να διαχύσει ευρέως τα μηνύματα και τα αποτελέσματα του έργου 
στην Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτήν χρησιμοποιώντας στοχευμένες 
επικοινωνιακές δράσεις προς όλους τους ενδιαφερόμενους (εκπαιδευτικούς, 
σχολικούς συμβούλους, σχεδιαστές αναλυτικών προγραμμάτων, επιμορφωτές, 
διαμορφωτές εκπαιδευτικής πολιτικής και γονείς).


