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Εισαγωγή
Το έργο Creative Little Scientists («Δημιουργικοί Μικροί Επιστή-
μονες») ήταν μία συγκριτική μελέτη διάρκειας 30 μηνών χρημα-
τοδοτούμενη από την Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε παράλληλα 
σε εννέα συμμετέχουσες χώρες: το Βέλγιο, την Φινλανδία, τη 
Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, 
τη Ρουμανία και το Η.Β.. Το έργο Δημιουργικοί Μικροί Επιστή-
μονες επιδίωξε να δομήσει μια εικόνα των υπαρχουσών πολι-
τικών και πρακτικών στη διδακτική των φυσικών επιστημών και 
των μαθηματικών για παιδιά ηλικίας 3-8 ετών, καθώς και της 
δυναμικής αυτών να υποστηρίξουν τη δημιουργική και διερευ-
νητική μάθηση και διδασκαλία.

Το έργο είχε ως στόχο να ενισχύσει τις προηγούμενες εκθέσεις 
της Ε.Ε. για την διδακτική των φυσικών επιστημών και των 
μαθηματικών με επίκεντρό του την πρώτη παιδική ηλικία και 
αναζητώντας να χαρακτηρίσει και να διερευνήσει τις ευκαιρί-
ες για δημιουργικότητα στη μάθηση και τη διδασκαλία μέσα 
στα συγκεκριμένα πλαίσια των φυσικών επιστημών και των 
μαθηματικών. Μια σημαντική πτυχή του έργου ήταν επίσης η 
ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την εκπαιδευτική πο-
λιτική και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών βάσει των ευ-
ρημάτων από τις διάφορες φάσεις της έρευνας και τη συνεχή 
συνεργασία και το διάλογο με τους συμμετέχοντες και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέλη. Η μελέτη στόχευε στην επικράτηση των 
καλών πρακτικών προτείνοντας αλλαγές στην επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών και στην σχολική τάξη, που συμπεριλαμβάνουν 
το αναλυτικό πρόγραμμα, την παιδαγωγική πράξη και την αξι-
ολόγηση. 

Οδηγοί κλειδιά για τους Δημι-
ουργικούς Μικρούς Επιστήμο-
νες
Η εργασία ενημερώθηκε από τουλάχιστον τέσσερις οδηγούς 
κλειδιά, οι οποίοι έθεσαν το πλαίσιο για μια επαυξημένη επι-
κέντρωση της έρευνας στη διδακτική των φυσικών επιστημών 
και των μαθηματικών και στη δημιουργικότητα στην προσχολι-
κή και πρώτη σχολική τάξη: 

Τον ρόλο μιας οικονομικής επιτακτικής ανάγκης στο πλαί-• 
σιο της εκπαίδευσης, που απαιτεί ικανούς επιστήμονες 
και δημιουργικούς στοχαστές σε μια παγκόσμια οικονομία 
ολοένα και πιο βασισμένη στη γνώση, η οποία αξιώνει ορι-
σμένες δεξιότητες στην τάξη, συμπεριλαμβανομένων αυ-
τών της κριτικής και καινοτόμας σκέψης και των θετικών 
στάσεων. 
Τον ρόλο που διαδραματίζουν οι φυσικές επιστήμες, τα • 
μαθηματικά και η δημιουργικότητα στην ανάπτυξη των 

παιδιών και των πολιτών.
Τον ρόλο της εκπαίδευσης κατά την πρώτη παιδική ηλικία • 
στη δημιουργία των πρώιμων εμπειριών των παιδιών και 
στην προώθηση θετικών δεξιοτήτων και στάσεων. 
Τον ρόλο μιας ψηφιακής ή τεχνολογικής επιτακτικής ανά-• 
γκης μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.

Μαζί με αυτά τα ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα, το έργο ενημε-
ρώθηκε από τις μεταβαλλόμενες οπτικές για τα παιδιά και την 
αυξημένη επίγνωση ότι το παιδί είναι ένας ενεργός και ικανός 
δημιουργός νοήματος. Υπάρχει μια αυξημένη αναγνώριση των 
ικανοτήτων των παιδιών να πάρουν στα χέρια τους τη μάθη-
ση και να λάβουν μέρος στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που 
επηρεάζουν τις ζωές τους στο παρόν. 

Συνεισφορά του Εννοιολογικού 
Πλαισίου
Το Εννοιολογικό Πλαίσιο του έργου παρείχε ένα ισχυρό θεω-
ρητικό πλαίσιο για τη μελέτη, που προέκυψε από ανάλυση της 
βιβλιογραφίας που σχετίζεται με την εκπαιδευτική πολιτική 
και την έρευνα σε τομείς συμπεριλαμβανομένων της διδακτι-
κής των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών στην προ-
σχολική και πρώτη σχολική ηλικία, της δημιουργικότητας στην 
εκπαίδευση, της δημιουργικότητας ως δια βίου δεξιότητας, 
των προσεγγίσεων της διδασκαλίας και της επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών, καθώς και της γνωστικής ψυχολογίας και της 
συγκριτικής εκπαίδευσης.

Δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του Εννοιολογικού Πλαισί-
ου, που έπαιξαν ρόλους κλειδιά στην ενίσχυση της συνοχής και 
της συνέπειας στην προσέγγιση όλης της έρευνας, έχουν τη δυ-
νατότητα να συνεισφέρουν σε μελλοντικό έργο του χώρου: ο 
ορισμός της δημιουργικότητας στις φυσικές επιστήμες και στα 
μαθηματικά της πρώτης παιδικής ηλικίας, που υιοθετείται σε 
όλη τη μελέτη, και των συνεργειών που εντοπίζονται μεταξύ 
της διερευνητικής επιστημονικής μεθόδου και των δημιουργι-
κών προσεγγίσεων, που αντλούνται από την ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας στους χώρους της διδακτικής των φυσικών επι-
στημών και των μαθηματικών της πρώτης παιδικής ηλικίας και 
της δημιουργικότητας στην εκπαίδευση. Ο ορισμός της δημι-
ουργικότητας στις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά της 
πρώτης παιδικής ηλικίας που αναπτύχτηκε από το Εννοιολογικό 
Πλαίσιο και στη συνέχεια βελτιώθηκε μέσω της συζήτησης με 
τα ενδιαφερόμενα μέλη είναι: Η γένεση ιδεών και στρατηγικών 
ως άτομο ή ως κοινότητα, η κριτική επιχειρηματολογία μεταξύ 
αυτών και η παραγωγή αληθοφανών εξηγήσεων και στρατηγι-
κών σύμφωνων με τα διαθέσιμα στοιχεία. Αυτό χρειάζεται να 
γίνει κατανοητό μαζί με τον ορισμό της ‘μικρής δημιουργικότη-
τας’ (‘Little c creativity’) (Craft, 2001), όπως φαίνεται στο πα-
ρακάτω διάγραμμα (Σχήμα 1) στο μέτρο που αυτή η προσπά-
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Σχήμα 1: Ο ορισμός του έργου «Δημιουργικοί Μικροί Επιστήμονες» για τη δημιουργικότητα στη διδακτική των φυσικών επιστημών και των 
μαθηματικών στην πρώτη παιδική ηλικία 

Ο δάσκαλoς είχε παρατηρήσει ότι η τάξη των πενταετών μαθητών του 
διασκέδαζε το παιχνίδι με τα ξύλινα τουβλάκια. Για να επεκτείνει τη 
μάθησή τους, έδωσε στα παιδιά ένα βιβλίο με φωτογραφίες κτιρίων. 
Εμπνευσμένα από αυτά, τα παιδιά αποφάσισαν να χτίσουν τον ‘Επι-
κλινή Πύργο της Πίζας’ επιδεικνύοντας δημιουργικότητα στο αίσθημα 
πρωτοβουλίας και φαντασίας όσον αφορά στην παραγωγή σχεδίων 
για ένα νέο έργο ανοικοδόμησης.
Ενα παιδί ξεκίνησε με ένα σχέδιο αλλά ο πύργος κατέρρευσε. Ο δά-
σκαλος ενθάρρυνε το παιδί να αναλογιστεί την πηγή του προβλήματος 
και έπειτα αποτραβήχτηκε ενώ το παιδί εργαζόταν με ένα άλλο προ-
κειμένου να βρει μια λύση. Τα παιδιά παρατηρούσαν, έκαναν προβλέ-
ψεις και επικοινωνούσαν τις ιδέες τους επιδεικνύοντας δημιουργικές 
προδιαθέσεις όπως τη δημιουργία συσχετισμών μεταξύ παρατηρήσε-
ων και τη χρήση δεξιοτήτων συλλογισμού στην εξεύρεση λύσεων. 

Επεισόδιο ‘Χτίζοντας με τουβλάκια’ (5 
ετών) (Γερμανία): Χτίζοντας τον 
‘Επικλινή Πύργο της Πίζας’
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Σχήμα 2: Ένα διάγραμμα που αναπαριστά τις παιδαγωγικές συνέργειες μεταξύ δημιουργικότητας, φυσικών επιστημών και μαθηματικών στην 
εκπαίδευση της πρώτης παιδικής ηλικίας

θεια προς την πρωτοτυπία και την αξία μέσω της ευφάνταστης 
δραστηριότητας οδηγεί τη δημιουργικότητα σε άλλους τομείς 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών επιστημών και των μαθη-
ματικών της πρώτης παιδικής ηλικίας.

Η εργασία αναγνωρίζει συνέργειες και διαφορές μεταξύ της 
διερευνητικής μεθόδου διδασκαλίας των φυσικών επιστημών 
και των δημιουργικών προσεγγίσεων (Σχήμα 2). Ο παραπάνω 
ορισμός της δημιουργικότητας και οι συνέργειες μεταξύ της 
διερευνητικής επιστημονικής μεθόδου και των δημιουργικών 
προσεγγίσεων έχουν δοκιμαστεί εμπειρικά σε ποικίλα πλαίσια 
τάξης κατά μήκος της Ευρώπης καθόλη τη διάρκεια του έργου 
και έχουν βρεθεί να είναι τόσο κατάλληλες όσο και έγκυρες σε 
όλα τα γεωγραφικά και ηλικιακά πλαίσια (3-8). Εχουν επίσης 

αποδειχθεί παραγωγικές και ευρέος ενδιαφέροντος κατά τη 
διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε ποικίλα ενδιαφε-
ρόμενα μέλη κατά μήκος και πέρα από την Ευρώπη, συμπε-
ριλαμβανομένων των ερευνητών, των εκπαιδευτικών και των 
επιμορφωτών.

Το Εννοιολογικό Πλαίσιο αναγνώρισε τρεις γενικούς άξονες που 
ήταν πιθανό να αντιμετωπιστούν κατά τις φάσεις της έρευνας, 
συγκεκριμένα: Στόχοι, σκοποί και προτεραιότητες - Διδασκα-
λία, μάθηση και αξιολόγηση•- Παράγοντες του περιβάλλοντος. 
Αυτοί αναλύθηκαν περαιτέρω χρησιμοποιώντας τις διαστάσεις 
του αναλυτικού προγράμματος που σχετίζονται με τον ‘ευάλω-
το ιστό αράχνης’ (Σχήμα 3), ο οποίος αναγνωρίζει τα ερωτήμα-
τα κλειδιά σχετικά με τις πτυχές της μάθησης στα σχολεία (van 
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den Akker, 2007). Το ‘σκεπτικό’ (‘rationale’) στη μέση του ιστού 
της αράχνης αναφέρεται στην κεντρική αποστολή του αναλυτι-
κού προγράμματος. Είναι το σημαντικότερο σημείο προσανα-
τολισμού για το σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος, και 
τα εννέα άλλα στοιχεία ιδανικά σχετίζονται με το σκεπτικό και 
είναι κατά προτίμηση συμβατά το ένα με το άλλο. Ο ιστός της 
αράχνης απεικονίζει τις πολλές αλληλεπιδράσεις και την αλλη-
λεξάρτηση των μερών αλλά και την ευαισθησία τους. Αν απο-
σύρεις ή δώσεις υπερβολική σημασία σε ένα από τα στοιχεία, 
ο ιστός της αράχνης σπάει (van den Akker, 2007, σελ. 41).

Η ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας που σχετίζονται με τη 
δημιουργικότητα στη μάθηση και τη διδασκαλία των φυσικών 
επιστημών και μαθηματικών χρησιμοποιήθηκε για να καταρ-
τιστεί μια Λίστα από Παράγοντες που συνδέονται με αυτές 
τις διαφορετικές διαστάσεις του ‘ιστού αράχνης’ του van den 
Akker. Οι διαστάσεις του αναλυτικού προγράμματος και της 
σχετικής Λίστας Παραγόντων παρείχαν ένα στοιχειώδες κοι-
νό πλαίσιο για τις διαφορετικές φάσεις της έρευνας, το οποίο 
υποβοήθησε στη σύλληψη μια εις βάθος εμπειρικής εικόνας 
των εννοιολογήσεων, των πρακτικών και των αποτελεσμάτων 
που σχετίζονται με τις ευκαιρίες για δημιουργικότητα στις φυ-
σικές επιστήμες και μαθηματικά της πρώτης παιδικής ηλικίας.

Ερωτήματα και προσέγγιση της 
έρευνας
Το έργο Δημιουργικοί Μικροί Επιστήμονες είχε ως στόχο να 
αναγνωρίσει και να χαρακτηρίσει κάθε τυχόν δημιουργική 
προσέγγιση που μπορεί να εμφανίζεται στη διδακτική των φυ-
σικών επιστημών και των μαθηματικών της πρώτης παιδικής 

ηλικίας (τόσο σε σχέση με τη μάθηση των παιδιών όσο και με 
την παιδαγωγική των εκπαιδευτικών). Κατά συνέπεια, η μελέτη 
επιδίωξε να παράγει μια περιγραφή ή ένα χάρτη βιωματικής 
εμπειρίας της διδακτικής των φυσικών επιστημών και των μα-
θηματικών στην πρώτη παιδική ηλικία και να διατυπώσει τη 
μορφή που έχει η δημιουργικότητα σε αυτήν.

Για να εκφραστούν τα εννοιολογικά και ερευνητικά σημεία 
εστίασης και το μεθοδολογικό πλαίσιο που αναπτύχθηκαν ως 
μέρος του Εννοιολογικού Πλαισίου, οι ερωτήσεις της έρευνας 
δομήθηκαν γύρω από:

τη σύλληψη των εννοιολογήσεων• 
τη στοιχειοθέτηση της πρακτικής • 
την ανάπτυξη της πρακτικής• 

και ήταν:

ΕΕ1. 
Πώς γίνεται αντιληπτή και οριοθετείται εννοιολογικά η διδα-
σκαλία, η μάθηση και η αξιολόγηση των φυσικών επιστημών 
και των μαθηματικών στην πρώτη παιδική ηλικία από τους εκ-
παιδευτικούς και την εκπαιδευτική πολιτική; Τι ρόλο, αν έχει 
κάποιον, διαδραματίζει η δημιουργικότητα σε αυτές; 

ΕΕ2.
Ποιες προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία, τη 
μάθηση και την αξιολόγηση των φυσικών επιστημών και των 
μαθηματικών στην πρώτη παιδική ηλικία στις χώρες εταίρους; 
Τι ρόλο, αν έχει κάποιον, διαδραματίζει η δημιουργικότητα σε 
αυτές;

Σχήμα 3: Ο Ιστός Αράχνης του Αναλυτικού Προγράμματος (van den Akker, 2007, σελ. 41)
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ΕΕ3.
Με ποιους τρόπους επιδιώκουν αυτές οι προσεγγίσεις να ενι-
σχύσουν τη μάθηση των μικρών παιδιών και τις στάσεις τους 
προς τις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά; Πώς αντιλαμ-
βάνονται οι εκπαιδευτικοί το ρόλο τους στο να το πετύχουν 
αυτό; 

ΕΕ4. 
Πώς μπορούν τα ευρήματα που προκύπτουν από την ανάλυση 
σε σχέση με τις ερωτήσεις 1-3 να ενημερώσουν την ανάπτυξη 
της πρακτικής στην τάξη και στην επιμόρφωση των εκπαιδευ-
τικών (Αρχική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών (ΑΕΕ) Συνεχιζόμενη 

Επαγγελματική Ανάπτυξη (ΣΕΑ); 

Αυτές οι ερωτήσεις εξετάστηκαν σε σχέση με τις διαστάσεις 
του αναλυτικού προγράμματος και της Λίστας Παραγόντων 
που βρέθηκαν σχετικές με τη δημιουργικότητα στις φυσικές 
επιστήμες και τα μαθηματικά της πρώτης παιδικής ηλικίας. 
Επιπλέον, για αυτήν τη μελέτη, αυτές οι διαστάσεις ομαδοποι-
ήθηκαν για να αντικατοπτρίσουν τα δύο βασικά επίκεντρα της 
επιτόπιας έρευνας, ενημερωμένα από το παιδαγωγικό πρότυ-
πο που αναπτύχθηκε από την Siraj-Blatchford et al (2002) και 
φαίνεται στο Σχήμα 4, δηλαδή

Σχήμα 5: Κύρια παραδοτέα διαθέσιμα στον ιστότοπο του έργου

Σχήμα 4: Παιδαγωγικές παρεμβάσεις εντός πλαισίου (Siraj-Blatchford et al, 2002)
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Τις παιδαγωγικές παρεμβάσεις • (ή αλληλεπιδράσεις) που 
καταγράφονται από την πρόσωπο με πρόσωπο παρατήρη-
ση της πρακτικής στην τάξη και της ακρόασης των συλλο-
γισμών των παιδιών, και
Το παιδαγωγικό πλαίσιο•  που καταγράφεται μέσω των 
συλλογισμών των εκπαιδευτικών περί της πρακτικής στην 
τάξη, καθώς και ευρύτερων πληροφοριών σχετικά με τον 
εκπαιδευτικό, το σχολείο, το πρόγραμμα μαθημάτων και 
την αξιολόγηση.

Η μελέτη επίσης βασίστηκε σε ευρύτερες συγκείμενες πληρο-
φορίες σχετικά με τους εκπαιδευτικούς και τους χώρους προ-
σχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας που συμμετείχαν στην 
επιτόπια έρευνα, και το τοπικό πρόγραμμα μαθημάτων και την 
τακτική αξιολόγησης που χρησιμοποιούσαν, προκειμένου να 
αναγνωρίσει τυχόν προωθητικούς παράγοντες ή εμπόδια του 
περιβάλλοντος που μπορούσαν να επηρεάσουν τις ευκαιρίες 
για δημιουργικότητα και διερεύνηση στις φυσικές επιστήμες 
και τα μαθηματικά της πρώτης παιδικής ηλικίας.

Το έργο Δημιουργικοί Μικροί Επιστήμονες οργανώθηκε σε δι-
αφορετικές φάσεις, καθεμία από τις οποίες παρήγαγε ‘παρα-
δοτέα’ δημόσιας χρήσης (Σχήμα 5), τα οποία είναι διαθέσιμα 
στον ιστότοπο του έργου (www.creative-little-scientists.eu).

Προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι αυτού του έργου και 
να απαντηθούν τα ερωτήματα της έρευνας, υιοθετήθηκαν μέ-
θοδοι που συνδύασαν ποσοτικές προσεγγίσεις για τις μελέτες 
των εκπαιδευτικών πολιτικών και των απόψεων των εκπαι-
δευτικών βάσει της Λίστας Παραγόντων, με ποιοτικές προ-
σεγγίσεις που υιοθετήθηκαν στις μελέτες περιπτώσεων της 
πρακτικής της τάξης, και τις επαναληπτικές διαδικασίες που 
σχετίζονται με την έρευνα του σχεδιασμού του αναλυτικού 
προγράμματος για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Σχή-
μα 6). Αναγνωρίστηκε επίσης ότι οι εκπαιδευτικές πολιτικές 
και η σχολική πρακτική χρειάστηκαν να ερμηνευτούν μέσα στα 
συγκεκριμένα εθνικά πλαίσια των εταίρων, ειδικά όταν έγιναν 
συγκριτικές κρίσεις. Σαν αποτέλεσμα, όλες οι φάσεις της έρευ-
νας αναλήφθηκαν από τοπικούς ερευνητές και αναφέρθηκαν 
σε εθνικές εκθέσεις. Στην συνέχεια, αυτές συντέθηκαν για να 
διαμορφώσουν τις συνολικές εκθέσεις του έργου των Δημιουρ-
γικών Μικρών Επιστημόνων, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον 
ιστότοπο του έργου.

Βασικά ευρήματα
ΕΕ1. 
Εννοιολογική οριοθέτηση της διδασκαλίας, της μάθησης και 
της αξιολόγησης των φυσικών επιστημών και των μαθηματι-

Fieldwork in 
schools (48 sites 
across the 
partner countries, 
resulting in 71 
case studies and 
218 episodes) On-line focus group in 

each country
(79 participants) 
Face to face focus groups 
in each country
(57 participants)
International focus group 
of partners

Desk Research (134 policy 
documents)
Survey Questionnaire (815 teachers 
from 605 schools: 238 preschools 
and 367 primary)
Each resulting in 13 country reports 

Report on 
Practices and 
Implications

Teacher 
Education 

Curriculum 
Design 

Principles

Comparative 
Reports

Σχήμα 6: Αλληλεπίδραση μεταξύ των φάσεων της έρευνας
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κών στην πρώτη παιδική ηλικία από τους εκπαιδευτικούς (και 
την εκπαιδευτική πολιτική) στις χώρες εταίρους. Ο ρόλος της 
δημιουργικότητας σε αυτές. 

Το ρητό σκεπτικό του αναλυτικού προγράμματος για τη διδα-
σκαλία των φυσικών επιστημών σε σχεδόν όλες τις χώρες εταί-
ρους ήταν επικεντρωμένο στο ρόλο των παιδιών ως πολίτες και 
έδινε έμφαση στην επιστημονική και περιβαλλοντική εκπαίδευ-
ση ως μέρος της ζωής τους εν γένει - αυτό αντικατοπτρίστηκε 
επίσης σε αυτά που είπαν οι εκπαιδευτικοί. Ωστόσο, τα ευρή-
ματα της έρευνας αποκάλυψαν ότι οι απόψεις των εκπαιδευ-
τικών όσον αφορά στο σκεπτικό για τη μάθηση των φυσικών 
επιστημών ήταν στην πράξη περισσότερο ολιστικές από αυτές 
που είχαν βρεθεί στα έγγραφα εκπαιδευτικής πολιτικής των 
χωρών εταίρων. Οι μαθησιακοί στόχοι και σκοποί οριοθετή-
θηκαν εννοιολογικά από τους εκπαιδευτικούς ως πρωταρχικά 
συνεισφέροντες στις συναισθηματικές και κοινωνικές πτυχές 
της μάθησης, αυξάνοντας, παραδείγματος χάρη, το ενδιαφέ-
ρον και τις θετικές στάσεις προς τις φυσικές επιστήμες και την 
επιστημονική μάθηση. Αυτές οι απόψεις έρχονται σε αντίθεση 
με τα επίσημα πολιτικά έγγραφα, ειδικά για τη δημοτική εκπαί-
δευση, στα οποία δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της γνώσης 
και της κατανόησης των ιδεών των φυσικών επιστημών και των 
μαθηματικών, και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που σχετίζο-
νται με την επιστημονική έρευνα.

Οσον αφορά στις μαθησιακές δραστηριότητες, συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά της διερευνητικής μεθόδου ήταν αντιληπτά 
τόσο στις απόψεις των εκπαιδευτικών και μέσα από τις οδη-
γίες της εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι εκπαιδευτικοί στην προ-
σχολική και πρώτη σχολική τάξη των φυσικών επιστημών και 
των μαθηματικών έκαναν αναφορά στη διερευνητική μάθηση, 
η οποία ήταν ένα βασικό κομμάτι του πλαισίου της εκπαιδευ-
τικής πολιτικής σε όλες τις χώρες, και πιο συγκεκριμένα μέσω 
των μαθησιακών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την πα-
ρατήρηση, τον προβληματισμό, την επικοινωνία και τη χρήση 
απλών εργαλείων, οι οποίες και έλαβαν μια κυρίαρχη θέση με-
ταξύ των δραστηριοτήτων διερεύνησης. Ωστόσο, παρά τη γενι-
κή αυτή εννοιολογική οριοθέτηση της μάθησης μέσω διερεύ-
νησης, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην πραγματικότητα 
σπάνια αναφέρονταν σε διερευνητικές δραστηριότητες που 
σχετίζονται με πρακτικά πειράματα και τη χρήση δεδομένων 
για την κατασκευή εξηγήσεων.

Οσον αφορά στις αντιλήψεις σχετικά με την παιδαγωγική, οι 
εκπαιδευτικοί σε όλες τις χώρες εταίρους συνεπώς και ομοι-
όμορφα επέδειξαν μεγάλη εκτίμηση για όλες τις πολύτιμες 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις που προωθούν το διάλογο και τη 
συνεργασία (dialogue and collaboration) μεταξύ παιδιών στις 
φυσικές επιστήμες, αν και οι εκπαιδευτικοί συχνά δεν μπο-
ρούσαν να δουν τη δυνατότητα αυτών των προσεγγίσεων για 
την ανάπτυξη της δημιουργικότητας στα παιδιά. Αυτό συνάδει 
με την εκπαιδευτική πολιτική η οποία δίνει έμφαση στη ση-
μασία του διαλόγου και της συνεργασίας, αλλά περιλαμβάνει 

Η δασκάλα ζήτησε από τα παιδιά (ηλικίας 5 και 6) να τη βοηθήσουν να δώσει 
στον ξυλουργό μετρήσεις για να φτιάξει καινούρια τραπέζια εργασίας για την 
τάξη, πανομοιότυπα με τα ήδη υπάρχοντα. Τα παιδιά συνεργάστηκαν σε μικρές 
ομάδες για να σχεδιάσουν τις δικές τους στρατηγικές προκειμένου να επιλύ-
σουν το πρόβλημα, για παράδειγμα, να επιλέξουν ποια εργαλεία μέτρησης θα 
χρησιμοποιήσουν, να βρουν με ποιο τρόπο να πάρουν και πιο σημαντικά να 
καταγράψουν τις μετρήσεις στα σημειωματάρια της ομάδας τους. Επειτα έπρεπε 
να παρουσιάσουν και να εξηγήσουν τα ευρήματα τους σε ολόκληρη την τάξη, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων που χρησιμοποίησαν και του τρόπου που 
έγιναν οι μετρήσεις. Τέλος, τα παιδιά αξιολόγησαν και σκέφτηκαν πάνω στη δρα-
στηριότητα: τι προβλήματα είχαν αντιμετωπίσει, πώς ένιωσαν σχετικά με αυτά 
και πώς τα είχαν ξεπεράσει. Κατά τη συμμετοχή τους σε αυτήν τη δραστηριότητα 
επίλυσης προβλήματος τα παιδιά επέδειξαν ένα ευρύ φάσμα διαθέσεων που σχε-
τίζονται με τη δημιουργικότητα συμπεριλαμβανομένων της φαντασίας ως προς 
την εκτίμηση του τι μπορεί να χρειαστεί ο ξυλουργός, της δημιουργικής σκέψης 
ως προς την εξεύρεση εναλλακτικών προσεγγίσεων για τη μέτρηση και την κατα-
γραφή της και των δεξιοτήτων συλλογισμού όσον αφορά στην αξιολόγηση των 
διαφόρων προσεγγίσεων και των αποτελεσμάτων που παρουσιάστηκαν. 

Επεισόδιο ‘Μετρώντας Τραπέζια’ (5-6 ετών) (Ελλάδα):  Παίρνοντας 
μετρήσεις για να δώσουν στον ξυλουργό για τα καινούρια τους τραπέζια



Συστάσεις στους Φορείς Χάραξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη Δημιουργικότητα 
στις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά της Πρώτης Παιδικής Ηλικίας: Συνοπτική Εκθεση

11

Η δασκάλα είπε μια ιστορία στα παιδιά ηλικίας 5 και 6 ετών της τάξης της σχετικά 
με ένα μυρμήγκι που έπεσε στο ποτάμι. Ενα περιστέρι που πετούσε εκεί κοντά ήθε-
λε να είναι κοντά να βοηθήσει το μυρμήγκι. Παρέχοντας ένα πρόβλημα διερεύνη-
σης το οποίο είχε περισσότερες από μία λύσεις και δίνοντας στα παιδιά αυτονομία 
να εφεύρουν τις δικές τους ιδέες, τα παιδιά μπόρεσαν να σχεδιάσουν τις έρευνές 
τους και έδειξαν δημιουργικότητα στη γένεση των δικών τους ιδεών σχετικά με το 
ποια υλικά να χρησιμοποιήσουν και πώς να τα δοκιμάσουν, χρησιμοποιώντας την 
φαντασία τους και κάνοντας συνδέσεις με τις προηγούμενες εμπειρίες τους. Τα 
παιδιά συζήτησαν τα φυσικά υλικά στο δάσος που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει 
το περιστέρι προκειμένου να κρατήσει το μυρμήγκι στην επιφάνεια. Μια ποικιλία 
από υλικά έγινε διαθέσιμη, συμπεριλαμβανομένων καρπών, φτερών, ξύλινων ρα-
βδιών, φύλλων, μικρών πετρών, βελανιδιών, κομματιών του φλοιού των δέντρων, 
κουκουναριών από έλατο. Κάθε ομάδα συζήτησε τις δικές της προβλέψεις σχετικά 
με τα υλικά τα οποία θεωρούσαν καταλληλότερα για να σώσουν το μυρμήγκι. Τους 
δόθηκαν μικρά δοχεία με νερό προκειμένου να δοκιμάσουν τις ιδέες τους σχετικά 
με το ποια υλικά στο δάσος θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μικρές ‘βάρκες’ 
για το μυρμήγκι. Τα παιδιά ήταν σε θέση να καταγράψουν και να επικοινωνήσουν 
τα ευρήματά τους με δικούς τους τρόπους. Τα παιδιά μοιράστηκαν και αξιολόγησαν 
τα ευρήματα τους, αντλώντας στοιχεία από τις παρατηρήσεις τους, προκειμένου να 
δικαιολογήσουν τα συμπεράσματά τους σχετικά με το αν αυτό το αντικείμενο θα 
ήταν κατάλληλο για να βοηθήσει να σωθεί το μυρμήγκι.  

Επεισόδιο ‘Επιπλέω και βουλιάζω’ (5-6 ετών) (Ρουμανία):  Πώς μπορεί 
το περιστέρι να σώσει το μικρό μυρμήγκι και ποιος έπεσε στο ποτάμι;

μια πολύ περιορισμένη αναφορά στα χαρακτηριστικά της δη-
μιουργικότητας που μπορούν να ενισχυθούν μέσω αυτών, και 
προσφέρει πολύ περιορισμένη καθοδήγηση στους εκπαιδευτι-
κούς ώστε να καταστήσουν δυνατή την ανάπτυξη της δημιουρ-
γικότητας μέσω της συζήτησης στην τάξη και της συνεργατικής 
Υπήρχε μια άνιση μεταχείριση τόσο στην εκπαιδευτική πολιτι-
κή όσο και στην αναφερθείσα από τους εκπαιδευτικούς πρα-
κτική των προσεγγίσεων που σχετίζονται με τη συνέργεια κί-
νητρο και συναίσθημα (motivation and affect). Οι μαθησιακές 
προσεγγίσεις οι οποίες βασίζονται στο χτίσιμο στις προηγού-
μενες εμπειρίες των παιδιών ή στον συσχετισμό των φυσικών 
επιστημών και των μαθηματικών με την καθημερινή ζωή ήταν 
ανάμεσα σε αυτές που αναφέρθηκαν ως πιο συχνά χρησιμο-
ποιούμενες από τους εκπαιδευτικούς και αναφέρονται και 
στην εκπαιδευτική πολιτική, παρόλο που καθ αυτές δεν συσχε-
τίζονται με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας τόσο από τους 
εκπαιδευτικούς, όσο και στα έγγραφα της πολιτικής. Επιπλέον, 
οι προσεγγίσεις που κάνουν χρήση του θεατρικού παιχνιδιού ή 
της ιστορίας προκειμένου να διδάξουν τις φυσικές επιστήμες 
και τα μαθηματικά προωθήθηκαν λιγότερο συχνά και από τους 
εκπαιδευτικούς και στα αναλυτικά προγράμματα, τα οποία επί-
σης δεν έκαναν καμία αναφορά στη δυνητική συμβολή αυτών 
των μέσων στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας.

Υπήρχε μια ομοίως άνιση μεταχείριση των προσεγγίσεων που 
σχετίζονται με τη συνέργεια παιχνίδι και εξερεύνηση (play and 
exploration). Οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας ανέφεραν 
ότι χρησιμοποιούσαν ανοιχτές μορφές παιχνιδιού και παιχνι-
διού ρόλων σημαντικά περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς 
των πρώτων χρόνων του δημοτικού, και ένα μεγαλύτερο ποσο-
στό εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας επίσης οριοθέτησαν 
αυτές τις μορφές παιχνιδιού εννοιολογικά ως ‘ενθαρρυντικές 
προς τη δημιουργικότητα’. Αυτό επίσης αντικατοπτρίστηκε στα 
αναλυτικά προγράμματα προσχολικής ηλικίας σε όλες τις χώ-
ρες εταίρους, με την εκπαιδευτική πολιτική στην πλειοψηφία 
αυτών των χωρών να προωθεί την παιχνιδιάρικη εξερεύνηση 
στο νηπιαγωγείο σημαντικά περισσότερο από ότι στη δημοτική 
εκπαίδευση. Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί και οι πο-
λιτικές και των δύο φάσεων ήταν εναρμονισμένες ως προς την 
ενίσχυση της φυσικής εξερεύνησης των υλικών από τα παιδιά, 
μια προσέγγιση επίσης εννοιολογικά οριοθετημένη ως ‘ενθαρ-
ρυντική προς τη δημιουργικότητα’ τόσο από τους εκπαιδευτι-
κούς όσο και μέσω της εκπαιδευτικής πολιτικής, και ιδιαιτέρως 
σε ό,τι αφορά στη δημοτική εκπαίδευση. 

Οι εκπαιδευτικοί καθώς και οι οδηγίες της εκπαιδευτικής πολι-
τικής έδωσαν έμφαση στις διδακτικές προσεγγίσεις που συν-
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δέονται με τη συνέργεια επίλυση προβλημάτων και αυτονομία 
(problem solving and agency) και στις δύο φάσεις της εκπαίδευ-
σης των πρώτων χρόνων. Αυτές οι προσεγγίσεις προτείνονταν 
επίσης συχνά προκειμένου να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα 
του παιδιού, ιδιαίτερα στο νηπιαγωγείο. 

Οι μαθησιακές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τη συνέργεια 
έκφραση ερωτήσεων και περιέργεια (questioning and curiosity) 
και τη σημασία τους στην ενίσχυση της δημιουργικότητας ορι-
οθετήθηκαν εννοιολογικά με τον ίδιο τρόπο και από τους εκ-
παιδευτικούς και στις οδηγίες της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
Πρακτικές που ενθαρρύνουν τα παιδιά να κάνουν ερωτήσεις 
και να ενισχύουν τη φαντασία τους αναφέρθηκαν ότι χρησι-
μοποιούνται συχνά από τους εκπαιδευτικούς, υπογραμμίστη-
καν στην πολιτική και έγιναν αντιληπτές και από τους δύο ως 
‘ενθαρρυντικές προς τη δημιουργικότητα’. Αντιθέτως, δόθηκε 
μια πιο περιορισμένη αναγνώριση στο ρόλο των ερωτήσεων 
του εκπαιδευτικού και την αξίας των ποικίλων προσεγγίσεων 
ως προς την καταγραφή εκ μέρους των παιδιών των ιδεών τους 
στα πλαίσια μιας υποστηρικτικής δημιουργικής μάθησης.

Οι μαθησιακές προσεγγίσεις που συνδέονται με την ενίσχυ-
ση του αναστοχασμού και του συλλογισμού (reflection and 
reasoning) θεωρήθηκαν ότι έχουν περιορισμένο πεδίο στην 
προώθηση της δημιουργικότητας των παιδιών τόσο από τους 
εκπαιδευτικούς όσο και στα έγγραφα της εκπαιδευτικής πολι-
τικής, αν και οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι τις χρησιμοποιούν 
αρκετά ή πολύ συχνά.

Οσον αφορά το πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί την 
υποστήριξη (scaffolding), οι εκπαιδευτικοί έβλεπαν τους εαυ-
τούς τους ως παράγοντες διευκόλυνσης της διερεύνησης των 
παιδιών, καθυστερώντας τη διδασκαλία έως ότου ο μαθητευ-
όμενος να έχει την ευκαιρία να διερευνήσει και να θέσει ερω-
τήματα μόνος του ή με άλλους. Ηταν λίγο πιο επιφυλακτικοί ως 
προς το να επιτρέψουν στα παιδιά να βρουν λύσεις μόνοι τους, 
αν και απέρριψαν έντονα την πρόταση ότι θα πρέπει πρώτα να 
δράσουν ως παρουσιαστές της σωστής λύσης πριν τα παιδιά 
ερευνήσουν μόνα τους.  

Η αξιολόγηση (assessment), ιδιαίτερα η διαμορφωτική αξι-
ολόγηση, είναι ευρέως τονισμένη ως μια σημαντική περιοχή 

Σε παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών δόθηκε το πρόβλημα να αποφασί-
σουν πώς να ταξινομήσουν, να μετρήσουν και να καταγράψουν τον 
αριθμό των μικρο-θηρίων σε ένα κουβά. Κάποια παιδιά δούλεψαν 
σε ζευγάρια, άλλα ατομικά, σε μια περιοχή της τάξης καλυμμένη με 
μοκέτα. Στα παιδιά δόθηκε χρόνος να δημιουργήσουν τις δικές τους 
στρατηγικές για το μέτρημα των μικρό-θηρίων και άφθονος χώρος 
να ορίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις διαδικασίες ταξινόμησης και 
καταμέτρησης με διαφορετικούς τρόπους. Μπορούσαν να αφήσουν 
τα διάφορα μικροθηρία τους σε διαφορετικές περιοχές της μοκέτας 
χωρίς να χρειάζεται να καθαρίσουν το χώρο εργασίας τους κάθε 
φορά που τελείωναν να μετράν κάθε τύπο. Αυτό επέτρεψε στα 
παιδιά να μάθουν από τις προσεγγίσεις ο ένας του άλλου και στο 
δάσκαλο να εξετάσει τη δουλειά όλων σε οπιαδήποτε στιγμή της 
δραστηριότητας. Η φαντασία των παιδιών και οι δεξιότητες δημι-
ουργικής σκέψης φάνηκαν στην ποικιλία των προσεγγίσεων που 
χρησιμοποιήθηκαν. Για παράδειγμα, ένα παιδί μέτρησε τις αράχνες 
και τις μύγες τοποθετώντας τις προσεκτικά σε σειρές των πέντε 
(όπως φαίνεται στην φωτογραφία), ένω ένα άλλο ζευγάρι παιδιών 

τοποθέτησαν όλες τις μύγες σε μια μοναδική ημικυκλική σειρά (αν και αργότερα άρχισαν να υιοθετούν το σχηματισμό 
πέντε στη σειρά για τις κάμπιες και τις ξυλόψειρες). Τα παιδιά παρακινήθηκαν να συζητήσουν και να προβληματιστούν 
πάνω στις διάφορες στρατηγικές μαζί με τους συνεργάτες τους στο τέλος του μαθήματος. Το παιδί του οποίου η δουλειά 
παρουσιάζεται ακούστηκε να λέει στο συνομιλητή του «Οταν τα στοιχίζεις … επειδή ξέρεις πότε τα στοιχίζεις, και έχει 
μέινει μόνο ένα … δεν ξέρω πού να το βάλω». Κοιτώντας τη δουλειά του έχει τέσσερις σειρές από πέντε λιβελλούλες (και 
από αράχνες) με μια περισσευούμενη λιβελλούλα να τοποθετείται στο τέλος της σειράς. Φαινόταν να δυσκολεύεται με 
το πώς να χειριστεί τα υπολείμματα.

Επεισόδιο: ‘Μετρώντας Μικρο-θηρία’ (4-5 ετών) (Αγγλία): 
Τα παιδιά σχεδιάζουν τις δικές τους μεθόδους μέτρησης

Σε παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών δόθηκε το πρόβλημα να αποφασί-
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για περαιτέρω ανάπτυξη και στην εκπαιδευτική πολιτική αλλά 
και στην πράξη τόσο στις φάσεις της προσχολικής όσο και της 
πρώτης σχολικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, οι οδηγίες όσον αφο-
ρά τόσο στις μεθόδους αξιολόγησης όσο και στα κριτήρια για 
τη συνεχιζόμενη αξιολόγηση της παιδαγωγικής διαδικασίας 
κρίθηκε ανεπαρκής σε αρκετές περιπτώσεις πράγμα το οποίο 
αντικατοπτρίζεται σε μια σημαντική μεταβλητότητα στις προ-
σεγγίσεις αξιολόγησης σε όλες τις χώρες εταίρους. 

Μια κοινή τάση για επικέντρωση στο αποτέλεσμα αντί για τη 
διαδικασία στην αξιολόγηση, σε συνδυασμό με τις πιέσεις των 
διαδικασιών της θεσμικής τελικής αξιολόγησης σε μια σειρά 
από χώρες εταίρους αποκάλυψε μια σειρά από προκλήσεις 
που σχετίζονται με την αξιολόγηση της διερεύνησης και της 
δημιουργικότητας. Ενώ η αξιολόγηση των φυσικών επιστημών 
και των μαθηματικών τονίστηκε ευρέως στην εκπαιδευτική πο-
λιτική, δόθηκε πιο περιορισμένη προσοχή στην αξιολόγηση της 
διερευνητικής διαδικασίας και της διαδικαστικής κατανόησης, 
και ακόμη λιγότερη στις κοινωνικές και συναισθηματικές δια-
στάσεις της μάθησης στην πλειοψηφία των χωρών εταίρων, 
αν και αυτές οι διαστάσεις συχνά τονίζονταν στο σκεπτικό και 

τους στόχους που έχουν τεθεί για τη διδακτική των φυσικών 
επιστημών και των μαθηματικών στην πρώτη παιδική ηλικία. 
Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην έρευνα σχετικά με τις 
προτεραιότητές τους για την αξιολόγηση των φυσικών επι-
στημών, από την άλλη, ήταν συνεπείς με τη συχνότητα με την 
οποία δήλωσαν ότι επιδιώκουν τους αντίστοιχους στόχους και 
σκοπούς στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών.

Τέλος, υπήρχαν πολύ περιορισμένα στοιχεία στην εκπαιδευτι-
κή πολιτική ενός ρόλου για τη δημιουργικότητα είτε στις προ-
τεραιότητες ή τις μεθόδους αξιολόγησης που υποστηρίζονταν. 
Συγκεκριμένα, δόθηκε μικρή σημασία στις πολυτροπικές μορ-
φές αξιολόγησης ή στη συμμετοχή των παιδιών στις διαδικασί-
ες αξιολόγησης που συχνά συνδέονται με δημιουργικές προ-
σεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία της πρώτης παιδικής 
ηλικίας. Και πάλι εδώ σημειώθηκε μια αντίθεση μεταξύ των ευ-
ρημάτων από την εκπαιδευτική πολιτική και την έρευνα στους 
εκπαιδευτικούς καθώς οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι λάμβα-
ναν υπόψη τους τις πολυτροπικές εκφράσεις των παιδιών για 
τους σκοπούς της αξιολόγησης, ειδικά στο νηπιαγωγείο.  

Σε αυτόν τον προσχολικό χώρο, οι επισκέψειςς σε μια κοντινή περιοχή άγριας 
φύσης σχεδιάζονται κάθε εβδομάδα για να παρέχουν στα παιδιά ευκαιρίες να 
εξερευνήσουν το φυσικό τους περιβάλλον και να παρατηρήσουν την αλλαγή που 
συντελείται με το πέρασμα του χρόνου, για παράδειγμα στον καιρό και στους 
κύκλους ζωής των ζωντανών οργανισμών. Επίσης σχεδιάζονται επισκέψεις για να 
προωθήσουν τα ενδιαφέροντα και τις εξερευνήσεις των παιδιών και για να εν-
θαρρύνουν μια σειρά από διερευνητικές δεξιότητες, συγκεκριμένα της παρατή-
ρησης και της εξερεύνησης, της θέσεως ερωτημάτων, της ανάπτυξης δεξιοτήτων 
που σχετίζονται με το συλλογισμό και τη δημιουργία συνδέσεων.
Το σχολείο οργανώνει το ντύσιμο και τους πόρους προσεκτικά προκειμένου να 

πραγματοποιούνται επισκέψεις σε κάθε καιρό, όπως χαλάκια, κουβέρτες, θερμικά ρούχα, ζεστά ποτά και σνακ. Οι εκ-
παιδευτικοί παίρνουν μια ποικιλία εξοπλισμού μαζί τους προκειμένου να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες στο χώρο, 
συμπεριλαμβανόμενων του μουσαμά και σχοινιών για τη δημιουργία καταφυγιού, μεγενθυντικού φακού, κυαλιών και 
μιας φωτογραφικής μηχανής για να υποστηρίξει τις παρατηρήσεις, δοχεία συλλογής, μικρές τσιμπίδες και φτυάρια.
Οι εξερευνήσεις ενός παιδιού, του Ιαν, αποτελούν παράδειγμα των ευκαιριών που παρουσιάζονται για ενθάρρυνση 
των δημιουργικών διαθέσεων, συγκεκριμένα του κινήτρου, της περιέργειας και του αισθήματος πρωτοβουλίας, στην 
ενεργή του επιδίωξη των δικών του ενδιαφερόντων και παρατηρήσεων. Πρώτα, πέρασε πολύ χρόνο στη λίμνη που είχε 
καλυφθεί με πάγο. Παρατήρησε φυσαλίδες και άρχισε να σπάει τον πάγο «ώστε να μπορούν (τα βατράχια) να ανα-
πνεύσουν». Ενα δεύτερο επίκεντρο της δραστηριότητας ήταν να τραβάει φωτογραφίες των διαφορετικών μανιταριών 
στην τοποθεσία για να τις προσθέσει στην αυξανόμενη συλλογή του. 
Αναλογιζόμενος την επισκεψή του αργότερα την ίδια μέρα ο Ιαν τόνισε αυτές τις δύο δραστηριότητες (το σπάσιμο του 
πάγου και την φωτογράφιση των μανιταριών), κάνοντας συνδέσεις με τις προηγούμενες επισκέψεις. «νομίζω πως είδα 
βατράχους πέρυσι το καλοκαίρι – και πριν από αυτό αυγά βατράχου.... ήταν κάπως σα ζελέ – και γυρίνους μέσα στη 
μπάλα από ζελέ.... Οχι το είδος του ζελέ που τρως …και είχε γυρίνους μέσα».

Επεισόδιο ‘Σχολείο του Δάσους’ (3-5 ετών) (Σκωτία):  Παρατηρώντας 
αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον με την πάροδο του χρόνου 
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ΕΕ2. 
Οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία, τη 
μάθηση και την αξιολόγηση των φυσικών επιστημών και των 
μαθηματικών στην πρώτη παιδική ηλικία: ευκαιρίες για διε-
ρεύνηση και δημιουργικότητα.

Τα ευρήματα έδειξαν σημαντική δυνατότητα για διερεύνηση 
και δημιουργικότητα στις ευκαιρίες που παρείχαν οι εκπαιδευ-
τικοί για δημιουργία (γένεση) και αξιολόγηση ιδεών και στρα-
τηγικών, τόσο στο περιβάλλον προσχολικής όσο και πρώτης 
σχολικής εκπαίδευσης. Οι ευκαιρίες για δημιουργία (γένεση) 
ιδεών, για παράδειγμα, προωθήθηκαν από πλούσια ενθαρρυ-
ντικά πλαίσια για παιχνίδι και εξερεύνηση, ενώ οι σκοποί της 
διερεύνησης συνδέθηκαν με τις καθημερινές εμπειρίες των 
παιδιών και υπήρχαν σημαντικά περιθώρια για τη λήψη απο-
φάσεων από τα παιδιά.

Ο διάλογος και η συνεργασία, που προωθούνται από τη διαδε-
δομένη χρήση της ομαδικής εργασίας και των ερωτήσεων των 
εκπαιδευτικών, έπαιξαν σημαντικούς ρόλους στην ενθάρρυνση 
διαδικασιών στοχασμού και εξήγησης που σχετίζονται με την 
αξιολόγηση ιδεών και στρατηγικών.

Υπογραμμίστηκε η δυνατότητα για ένα ευαίσθητο και δεκτικό 
σύστημα υποστήριξης από τον εκπαιδευτικό προκειμένου τόσο 
να υποστηρίζεται η ανεξαρτησία όσο και να επεκτείνεται η δι-
ερεύνηση, ιδιαίτερα σε σχέση με το πότε να παρεμβαίνει και 
πότε να αποσύρεται ο εκπαιδευτικός προκειμένου να ακροά-
ζεται και να χτίζει πάνω στη δημιουργική ενασχόληση των παι-
διών και την ανάπτυξη των δικών τους ιδεών και ερωτήσεων. 

Οι ευκαιρίες για παιχνίδι περιορίστηκαν στο περιβάλλον του 
δημοτικού. Η αξία του παιχνιδιού και της εξερεύνησης στη 
φάση του δημοτικού θα μπορούσε να εκτιμηθεί πιο ευρέως, 
για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά στη δημιουργία ιδεών και ερω-
τήσεων και στην ενίσχυση μιας αίσθησης για διάφορα φαινό-
μενα. 

Τα ευρήματα υπέδειξαν ότι οι ρόλοι των διαφορετικών μορ-
φών αναπαράστασης και των διαδικασιών αναπαράστασης 
(όχι μόνο το αποτέλεσμα αυτής) στην ανάπτυξη της σκέψης 
των παιδιών έχρηζε μεγαλύτερης αναγνώρισης. Αυτό περιλάμ-
βανε το ρόλο των ΤΠΕ, ιδιαίτερα στο περιβάλλον της προσχο-
λικής αγωγής. 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης που ακολουθήθηκαν ήταν γενικό-
τερα ανεπίσημες και διαμορφωτικές και βασίζονταν στην πα-
ρατήρηση και τη χρήση ερωτήσεων από τους εκπαιδευτικούς. 
Υπήρχαν περιορισμένα στοιχεία συμμετοχής των παιδιών στην 
αξιολόγηση, αν και οι συνεντεύξεις των παιδιών κατά τη διάρ-
κεια της επιτόπιας έρευνας πράγματι έδειξαν τις ικανότητές 
τους να στοχαστούν πάνω στη μάθησή τους και συνεισέφεραν 

νέες γνώσεις για τις μαθησιακές διαδικασίες.  

Υπήρχαν λίγα παραδείγματα επεισοδίων που συμπεριλάμβα-
ναν τη χρήση εξωτερικών χώρων ή χώρων άτυπης μάθησης, 
όπως τα μουσεία ή την ευρύτερη κοινότητα. Εδώ σημειώθηκαν 
διαφορές μεταξύ των περιβαλλόντων της προσχολικής και της 
δημοτικής εκπαίδευσης. Σε μια σειρά από προσχολικά περι-
βάλλοντα, τα παιδιά είχαν ελεύθερη πρόσβαση στους εξωτε-
ρικούς χώρους, και η συνολική παροχή χώρου και προσωπικού 
ήταν περισσότερο γενναιόδωρη παρέχοντας, ένα μεγαλύτερο 
πεδίο για πρακτική εξερεύνηση. 

Οι στόχοι των δραστηριοτήτων συχνά υπονοούνταν. Στις περι-
πτώσεις που οι σκοποί γίνονταν ξεκάθαροι, σπάνια συμπερι-
λάμβαναν μια ρητή επικέντρωση στη δημιουργικότητα αν και η 
προώθηση των δημιουργικών διαθέσεων ήταν προφανής στην 
πλειοψηφία των επεισοδίων που παρατηρήθηκαν. Τόσο στα 
περιβάλλοντα προσχολικής όσο και πρώτης σχολικής αγωγής, 
υπήρχε μια ισχυρή επικέντρωση στους κοινωνικούς και συναι-
σθηματικούς παράγοντες της μάθησης και της ανάπτυξης των 
επιστημονικών και μαθηματικών εννοιών και των δεξιοτήτων 
επεξεργασίας και αυτό ήταν ένα κοινό χαρακτηριστικό των 
επεισοδίων που παρατηρήθηκαν. Η ξεκάθαρη επικέντρωση 
στη φύση των φυσικών επιστημών ήταν περιορισμένη.

Τα ευρήματα υπογράμμισαν τη σημαντική επιρροή των ευ-
ρύτερων οπτικών των εκπαιδευτικών για τη μάθηση και τη 
διδασκαλία και τις απόψεις τους για τη φύση των φυσικών 
επιστημών και των μαθηματικών και την κατανόηση της δημι-
ουργικότητας, πάνω στους σκοπούς που έθεταν και τις ρητές 
ή υπονοούμενες προσεγγίσεις στις δραστηριότητες που παρα-
τηρήθηκαν. Οι εκπαιδευτικοί στα περισσότερα περιβάλλοντα 
σχεδίασαν τις δικές τους μαθησιακές εμπειρίες, με μόνο ένα 
μικρό ποσοστό επεισοδίων να βασίζονται σε σχολικά εγχειρί-
δια ή δημοσιευμένα σχέδια διδασκαλίας - όπου αυτό παρατη-
ρήθηκε ήταν κυρίως στη διδασκαλία των μαθηματικών. 

Οι εταίροι έκαναν σχόλια για το ευρύτερο πλαίσιο που προσφέ-
ρει το περιβάλλον της προσχολικής αγωγής για την αυτενέργεια 
και δημιουργική εμπλοκή του παιδιού στις δραστηριότητες, αν 
και αυτό δεν αναγνωριζόταν πάντα από τους εκπαιδευτικούς, 
καθώς και για την πίεση χρόνου και απαιτήσεις του αναλυτικού 
προγράμματος να περιορίσουν τις ευκαιρίες για δημιουργικό-
τητα και διερεύνηση των παιδιών στα περιβάλλοντα της δημο-
τικής εκπαίδευσης. 

ΕΕ3. 
Τρόποι με τους οποίους αυτές οι προσεγγίσεις επιδιώκουν 
να ενισχύσουν τη μάθηση, το ενδιαφέρον και τις στάσεις των 
παιδιών προς τις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά.

Σε όλα τα επεισόδια υπήρχαν πολλά παραδείγματα παιδιών 
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Στη γωνιά της άμμου, ο δάσκαλος είχε τοποθετήσει υλικά για 
χτίσιμο συμπεριλαμβανομένων πραγματικών τούβλων και 
άλλων εξειδικευμένων εργαλείων για να βοηθήσουν με τη δια-
δικασία του χτισίματος όπως είναι ο γύψος, φτυάρια κήπου και 
αλφάδια καθώς και τους γνώριμους κουβάδες και φτυάρια.
Η δραστηριότητα έφερνε τα παιδιά αντιμέτωπα με διάφορα 
προβλήματα. Τους δίνονταν χώρος και χρόνος για να δημιουρ-
γήσουν τις δικές τους λύσεις. Υπήρχαν ευκαιρίες για συνεργα-
σία μεταξύ των παιδιών καθώς έπαιζαν και παρακολουθού-
σαν το ένα τι έκανε το άλλο. Επαιρναν αποφάσεις βάσει των 
παρατηρήσεων και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
επίδρασης των πράξεών τους επιδεικνύοντας δημιουργικότητα 
στην παραγωγή συσχετισμών και στην κριτική ικανότητα.
Πρώτα τα δύο παιδιά εργάστηκαν χωριστά για να φτιάξουν 
τους δικούς τους τοίχους. Ωστόσο, μετά από λίγο άρχισαν να 
συνεργάζονται για να φτιάξουν έναν τοίχο, μοιράζοντας τις 
απαιτούμενες εργασίες για την προετοιμασία των υλικών τους.
Το ένα παιδί έχυνε το νερό για να το αναμείξει με την άμμο 
όταν παρατήρησε ότι η άμμος δεν αναμειγνύονταν επαρκώς με 
τόσο μεγάλη ποσότητα νερού και έτσι έχυσε μέρος του νερού 
έξω από τον κουβά του. Η πράξη του υπέδειξε δημιουργικότητα 
στο ότι τροποποίησε την προσέγγισή του βάσει των παρατηρή-
σεών του. 
Το άλλο παιδί παρατήρησε τι είχε συμβεί και έβαλε μοναχά 
μια μικρή ποσότητα νερού στην άμμο μέσα στον κουβά του, 
δείχνοντας ότι είχε χρησιμοποιήσει στοιχεία από την εμπειρία 
του συνεργάτη του για να πάρει αποφάσεις σχετικά με το δικό 
του μείγμα.

Επεισόδιο ‘Δοχείο Αμμου’ (3 ετών) (Βέλγιο): 
Φτιάχνοντας έναν τοίχο

που παρατηρούσαν και έκαναν συνδέσεις, για παράδειγμα, 
αντλώντας από την προηγούμενη μάθηση ή από προηγούμε-
νες εμπειρίες. Υπήρχαν επίσης ευκαιρίες για την έκφραση ερω-
τήσεων από τα παιδιά αλλά δεν γίνονταν πάντα αντιληπτές, 
ούτε συχνά αξιοποιούνταν. 

Υπήρχαν περισσότερα στοιχεία για τη συμμετοχή των παιδιών 
στις κοινωνικές διαστάσεις της διερεύνησης, στην επεξήγηση 
στοιχείων και επικοινώνηση των εξηγήσεων, από όσα ήταν 
αναμενόμενα από τα ευρήματα της ανασκόπησης της εκπαι-
δευτικής πολιτικής και της έρευνας στους εκπαιδευτικούς, αυ-
τές συχνά προωθούνταν από το διάλογο με συνομηλίκους και 
ενήλικες.

Ρητά παραδείγματα κατανόησης της φύσης των φυσικών επι-
στημών ήταν περιορισμένα. Ωστόσο, σημεία αφετηρίας για την 

ανάπτυξη της κατανόησης της φύσης των φυσικών επιστημών 
υποδείχθηκαν σε μια σειρά από επεισόδια, στους στοχασμούς 
των παιδιών πάνω στη μάθηση κατά τη συζήτηση στην τάξη ή 
στις συνεντεύξεις με τους ερευνητές. 

Οι δεξιότητες έρευνας και οι κατανοήσεις των παιδιών που ση-
μειώθηκαν στα επεισόδια είναι αλληλένδετες με τα στοιχεία 
μιας σειράς από δημιουργικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγ-
μα, το κίνητρο, η περιέργεια και οι ικανότητες των παιδιών να 
επινοούν κάτι καινούριο αποδείχθηκαν με την διατύπωση ερω-
τήσεων και την ενεργή επιδίωξή τους για εξερευνήσεις και διε-
ρευνήσεις. Τα επεισόδια που αναφέρθηκαν προσέφεραν πολ-
λά παραδείγματα της αίσθησης πρωτοβουλίας των παιδιών και 
των αυξανόμενων ικανοτήτων τους να συνεργάζονται προκει-
μένου να αποφασίσουν τι να κάνουν κατά τη διεξαγωγή πειρα-
μάτων. Τα παιδιά επέδειξαν φαντασία, ικανότητα να κάνουν 



Creative Little Scientists

16

Σε αυτήν τη δραστηριότητα, τα παιδιά ηλικίας 4-5 ετών συμμετείχαν στη δημι-
ουργία και την εξερεύνηση του ‘gloop’ – αναμειγνύοντας νερό και αλεύρι καλα-
μποκιού σε ένα μεγάλο πλαστικό δίσκο ό οποίο είχε τοποθετηθεί σε ένα τραπέζι. 
Τα παιδιά ήταν ελευθέρα να συμμετέχουν στη δραστηριότητα και να την εγκατα-
λείπουν όποτε το επιθυμούσαν. Μετά από λίγο, ο διδάσκων βοηθός τοποθέτησε 
μια σειρά από διαφορετικά εργαλεία - για παράδειγμα σπάτουλες διαφόρων 
μεγεθών, πλαστικά πινέλα ζωγραφικής, ένα χωνί – μέσα στο δίσκο προκειμένου 
να προκαλέσει περαιτέρω το ενδιαφέρον και την εξερεύνηση. 
Ενα παιδί απορροφήθηκε από αυτήν τη δραστηριότητα για ένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα, παρατηρώντας το μείγμα, και δοκιμάζοντας με διαφορετικούς τρόπους 
να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία και τις επιδράσεις τους, για παράδειγμα, φτυα-
ρίζοντάς το με τις σπάτουλες ή ζωγραφίζοντας σε αυτό με την πλαστική άκρη των 
πινέλων ζωγραφικής. Η δημιουργικότητα ήταν προφανής στην περιέργειά του και 
στο αίσθημα πρωτοβουλίας και στο ερώτημα που υπονοούσαν οι πράξεις του «Τι 
μπορώ να κάνω με αυτό;» Αυτό έγινε ιδιαίτερα εμφανές από την ανάλυση της 
παρατήρησης της περίσκεψης του Ράιαν και της μετέπειτα χρήσης του των εργα-
λείων στο δίσκο. Κάποια στιγμή, μετακινούσε το μείγμα κατά μήκος του δίσκου 
με μία πλατιά σπάτουλα στο δεξί του χέρι και έπειτα προσπαθούσε να σταματή-
σει την ροή της επιστροφής του χρησιμοποιώντας ένα πλαστικό πινέλο ζωγραφι-
κής στο αριστερό του χέρι. Κάποια άλλη στιγμή, ανακάτευε το μείγμα αλευριού 
από καλαμπόκι με τη σπάτουλα και το έσταζε αργά πάνω στο μπράτσο και το χέρι 
του. Αυτή η δημιουργία εναλλακτικών στρατηγικών κα τρόπων να χρησιμοποιήσει 
τα εργαλεία παρείχε συχνά πρωτότυπα και απροσδόκητα αποτελέσματα.

Επεισόδιο ‘Gloop’ (4-5 ετών) (Βόρεια Ιρλαν-
δία): Εξερευνώντας τις ιδιότητες του gloop, 
χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία

συνδέσεις και δεξιότητες σκέψης στην προσφορά εξηγήσεων.  

Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί το ρόλο 
τους για να το πετύχουν αυτό;

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις μελέτες περιπτώσε-
ων συχνά έδειξαν ότι δεν είχαν προηγουμένως σκεφτεί αν οι 
προσεγγίσεις που είχαν υιοθετήσει πρόσφεραν ευκαιρίες για 
διερεύνηση και δημιουργικότητα. Οι διαδικασίες της έρευνας 
πεδίου είχαν προτρέψει το στοχασμό πάνω στη φύση της διε-
ρευνητικής προσέγγισης και της δημιουργικότητας στις φυσι-
κές επιστήμες και τα μαθηματικά της πρώτης παιδικής ηλικίας 
και πώς αυτές οι προσεγγίσεις μπορούν να ενισχυθούν. 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έκαναν αναφορά στη σημα-
σία της ενθάρρυνσης και της υποστήριξης της εμπλοκής των 
μικρών παιδιών με τις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά 
ως ένα σημαντικό σημείο αφετηρίας για τη μάθηση. Πολλοί 
έδωσαν έμφαση στην ανάγκη να ενισχύσουν το κίνητρο και τη 

συνεργασία και να παρέχουν ένα πλούσιο περιβάλλον με χώρο 
και χρόνο για εξερεύνηση και μάθηση βάσει προβλημάτων, 
υπογραμμίζοντας τους βασικούς ρόλους των εκπαιδευτικών 
στην ενθάρρυνση του στοχασμού και της δημιουργίας συν-
δέσεων προκειμένου να προωθήσουν την εννοιολογική κατα-
νόηση των παιδιών και την εφαρμογή ιδεών σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα.

Κατά την κοινοποίηση των προσεγγίσεών τους έγινε περιορι-
σμένη ρητή αναφορά στο ρόλο της δημιουργικότητας ή στα 
χαρακτηριστικά της διερεύνησης στις φυσικές επιστήμες και 
τα μαθηματικά.

ΕΕ4. 
Πώς μπορούν τα ευρήματα που προκύπτουν από την ανά-
λυση σε σχέση με τις ερωτήσεις 1-3 να διαμορφώσουν την 
ανάπτυξη της πρακτικής στην τάξη και την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών (ΑΕΕ και ΣΕΑ); 
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Τα παιδιά πέρασαν χρόνο στο δάσος με το δάσκαλό τους και πα-
ρατήρησαν το περιβάλλον. Ο στόχος ήταν να εκμεταλλευτούν τις 
ευκαιρίες για μέτρημα.Μέτρησαν τα ύψη των διαφορετικών φυτών 
και έκαναν συγκρίσεις, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας τις έννοιες 
μικρότερο, μεγαλύτερο και ίσο. Επίσης μέτρησαν τη θερμοκρασία 
πάνω και μέσα στο χιόνι, καθώς και τη θερμοκρασία του χιονιού. 
Ο δάσκαλος μετά παρουσίασε μια πρόκληση «προσπάθησε να βρεις 
ένα φυτό που να είναι μικρότερο από εσένα». Αυτή η δραστηριότη-
τα παρείχε ευκαιρίες για επίλυση προβλημάτων και αυτονομία και 
τα παιδιά δημιούργησαν τις δικές τους δημιουργικές λύσεις. Ενα 
παιδί, για παράδειγμα, πρόσθεσε λίγο χιόνι προκειμένου να ‘φτιά-
ξει’ ένα φυτό στο σωστό μέγεθος. Στα παιδιά ζητήθηκε να εξηγή-
σουν και να δικαιολογήσουν τις λύσεις τους. Αυτό παρείχε ευκαιρίες 
για τη δημιουργική χρήση των ικανοτήτων επιχειρηματολογίας στην 
αξιολόγηση. 

Επεισόδιο ‘Μετρώντας έξω’ (6 ετών) (Φινλανδία): 
Προσπαθώντας να βρεις κάτι τόσο μεγάλο όσο το ραβδί

Τα παιδιά πέρασαν χρόνο στο δάσος με το δάσκαλό τους και πα-

Τα ευρήματα προτείνουν μια σειρά από περιοχές που χρήζουν 
προσοχής στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκειμένου 
να υποστηρίξουν τη διερεύνηση και τη δημιουργικότητα στη 
διδακτική των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών της 
πρώτης παιδικής ηλικίας. Αυτές συμπεριλαμβάνουν:

Τις απόψεις για τη φύση των φυσικών επιστημών και των • 
μαθηματικών και για τους σκοπούς της εκπαίδευσης στις 
φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά κατά την πρώτη παι-
δική ηλικία. 
Τα χαρακτηριστικά και τους ρόλους της δημιουργικότητας • 
στη μάθηση και τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών 
και των μαθηματικών στην πρώτη παιδική ηλικία.
Τη χρήση του εξωτερικού και ευρύτερου σχολικού περι-• 
βάλλοντος για τη μάθηση των φυσικών επιστημών και των 
μαθηματικών. 
Προσεγγίσεις εκπαιδευτικού σχεδιασμού για ολόκληρα τα • 
επίπεδα σχολείου και τάξης προκειμένου να μεγιστοποι-
ηθούν ο σκοπός και η ευελιξία της ενίσχυσης των διερευ-
νήσεων των παιδιών και να παραχθούν ευκαιρίες για παι-
χνίδι και εξερεύνηση (τόσο στις προσχολική όσο και στην 
πρώτη σχολική φάση της εκπαίδευσης).
Τρόπους με τους οποίους οι καθημερινές μαθησιακές • 
δραστηριότητες μπορούν να διευρυνθούν προκειμένου 
να επιτρέψουν χώρο για την αυτονομία και τη δημιουργι-
κότητα των παιδιών.
Το ρόλο των ερωτήσεων στην υποστήριξη της διερεύνη-• 
σης και της δημιουργικότητας, των διαφορετικών μορφών 
ερωτήσεων του εκπαιδευτικού, των τρόπων υποστήριξης 
των ερωτήσεων των παιδιών, της αναγνώρισης των ερω-

τήσεων που υπονοούνται στις εξερευνήσεις των παιδιών.
Τη σημασία και τους ρόλους των ποικίλων μορφών αναπα-• 
ράστασης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ΤΠΕ, όσον 
αφορά στην υποστήριξη των μαθησιακών διαδικασιών 
των παιδιών.
Τις στρατηγικές αξιολόγησης και τις μορφές αποδεικτικών • 
στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμέ-
νου να υποστηρίξουν τη μάθηση και τη διδασκαλία των 
φυσικών επιστημών και των μαθηματικών της πρώτης 
παιδικής ηλικίας, το ρόλο των συνομηλίκων και της αυτο-
αξιολόγησης. 

Η έρευνα πεδίου παρείχε παραδείγματα από τη σχολική τάξη 
για χρήση σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών προ-
κείμενου να αντιληφθούν και να συζητήσουν τη δυνατότητα 
για δημιουργικότητα και διερεύνηση στις φυσικές επιστήμες 
και τα μαθηματικά της πρώτης σχολικής ηλικίας.

Συστάσεις-κλειδιά για την ανά-
πτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής 
σε όλη την Ευρώπη στη διδα-
κτική των φυσικών επιστημών 
και των μαθηματικών κατά την 
πρώτη παιδική ηλικία 
Οι συστάσεις για την ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής 
αντλούνται από τα βασικά ευρήματα από όλες τις διαφορετι-
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Ο δάσκαλος έδωσε στα παιδιά χώρο και χρόνο να εργαστούν ελεύθερα σε ομάδες και να εξερευνήσουν το περιβάλλον 
όπως νομίζουν. Αυτή η δραστηριότητα είχε σαν αποτέλεσμα τα παιδιά να συμμετέχουν σε συζητήσεις όπου ταυτόχρονα 
διερωτόνταν και συζητούσαν για το περιβάλλον τους. 

Τα παιδιά παρατήρησαν διαφορετικά μικρο-θηρία και ενδιαφέρθηκαν πολύ, συμμετείχαν και παρακινήθηκαν να καταγρά-
ψουν και να συζητήσουν τις παρατηρήσεις τους.
Επέδειξαν δημιουργικές διαθέσεις στην περιέργειά τους, στη διατύπωση των δικών τους ερωτημάτων και στην δημιουρ-
γία συνδέσεων με παρελθούσες εμπειρίες: 

C1: Κοίτα τι είναι αυτό…
C2: Αυτό είναι μια χρυσαλλίδα… ήταν κάμπια κάποτε.
C1: Ναι, είχαμε μια στον κήπο μας… μετατρέπεται σε μια πεταλούδα.
C2: Κοίτα πως έχει κολλήσει στο δέντρο. Θα πέσει;
C1: Πόσον καιρό τους παίρνει να γίνουν πεταλούδες; 

Επεισόδιο ‘Μικρο-θηρία’ (6-7 ετών) (Μάλτα): 
Παρατηρώντας και κάνοντας συνδέσεις με προηγούμενες εμπειρίες

κές φάσεις της έρευνας που συνοψίστηκαν στην προηγούμενη 
ενότητα. Παρουσιάζονται σε σχέση με τους βασικούς άξονες 
που έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικοί για τη μελέτη των 
ευκαιριών που προσφέρονται για διερεύνηση, επίλυση προ-
βλημάτων και δημιουργικότητα στις φυσικές επιστήμες και τα 
μαθηματικά της πρώτης παιδικής ηλικίας: Στόχοι - Διδασκαλία, 
μάθηση και αξιολόγηση - Παράγοντες του περιβάλλοντος.

Στόχοι
Οι στόχοι του αναλυτικού προγράμματος θα πρέπει 

Να παρέχουν μεγαλύτερη αναγνώριση στις δυνατότητες των 
μικρών παιδιών να εμπλέκονται στις διαδικασίες που σχετί-
ζονται με την αξιολόγηση καθώς και τη δημιουργία (γένεση) 
ιδεών στις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά.

Ενας από τους τέσσερις κοινούς οδηγούς κλειδιά για μια επαυ-

ξημένη επικέντρωση της έρευνας στη διδακτική των φυσικών 
επιστημών και των μαθηματικών και της δημιουργικότητας 
στην προσχολική και πρώτη σχολική τάξη, που προσδιορίζο-
νται από το Εννοιολογικό Πλαίσιο των Δημιουργικών Μικρών 
Επιστημόνων, ζητά την αυξανόμενη αναγνώριση των δυνατο-
τήτων των μικρών παιδιών και τη σημασία της εκπαίδευσης 
των πρώτων χρόνων στην επέκταση των πρώιμων εμπειριών 
των παιδιών και την προώθηση θετικών δεξιοτήτων και στά-
σεων. Η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας αποκάλυψε 
μια αυξανόμενη αναγνώριση των δυνατοτήτων των παιδιών να 
ιδιοποιηθούν τη μάθησή τους και να λάβουν μέρος στη λήψη 
αποφάσεων σε θέματα που επηρεάζουν τη ζωή τους στο πα-
ρόν. Η ανασκόπηση των εκπαιδευτικών πολιτικών επισημαίνει 
την έλλειψη συνοχής στις πολιτικές ως προς αυτήν την πτυχή, 
για παράδειγμα μια ασυμφωνία μεταξύ του σκεπτικού ή των 
στόχων που μπορεί να τονίζουν την προώθηση των δεξιοτήτων 
διερεύνησης και των δημιουργικών διαθέσεων, και των μεθό-
δων και κριτηρίων αξιολόγησης που επιτρέπουν περιορισμένες 
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Τα παιδιά διερεύνησαν κατά πόσο τα αντικείμενα έλκονταν από το μαγνήτη ή όχι. Τα αντικείμενα περιλάμβαναν ψα-
λίδια πού ήταν φτιαγμένα από σίδερο και από πλαστικό, οπότε μέρος του ψαλιδιού ήταν μαγνητικό και μέρος του δεν 
ήταν μαγνητικό. Τα παιδιά δοκίμασαν τα υλικά και δημιούργησαν τις δικές τους κατηγοριοποιήσεις σε μικρές ομάδες. 
Μετά συνεργάστηκαν για να διαμορφώσουν και να καταγράψουν μια συλλογική κατηγοριοποίηση σαν ολόκληρη 
ομάδα. Η κατηγορία την οποία έπρεπε να τοποθετήσουν το ψαλίδι αποτέλεσε ένα πρόβλημα για την τάξη καθώς είχαν 
καταγραφεί διαφορετικά αποτελέσματα για το ψαλίδι ανάλογα με το ποια πλευρά του ψαλιδιού είχε δοκιμαστεί με το 
μαγνήτη. Στο τέλος του εργαστηρίου, ένα κορίτσι επέδειξε δημιουργικότητα προσφέροντας μια λύση στο πρόβλημα 
προτείνοντας ότι το ψαλίδι θα μπορούσε να τοποθετηθεί ‘στη γραμμή’ μεταξύ και των δύο κατηγοριών, προωθώντας 
μια νέα κατανόηση ότι ένα αντικείμενο μπορεί να ανήκει σε παραπάνω από μία κατηγορίες που να συνδέονται με τα 
διαφορετικά υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένο.

Επεισόδιο ‘Μαγνητική Ελξη ή Οχι (3-4 και 5-6 ετών) (Γαλλία): 
Αναπτύσσοντας μια συλλογική αντίληψη μέσω της εξερεύνησης 
και του διαλόγου

ευκαιρίες στα παιδιά να δείξουν τις δυνατότητές τους. Επομέ-
νως, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται βοήθεια για να αναγνωρί-
σουν καλύτερα τις δυνατότητες των παιδιών να εμπλακούν με 
διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση καθώς και τη 
δημιουργία (γένεση) ιδεών στις φυσικές επιστήμες και τα μα-
θηματικά.

Να ενισχύσουν το ρόλο των κοινωνικών και συναισθημα-
τικών διαστάσεων της μάθησης και τη σύνδεσή τους με τις 
γνωστικές διαστάσεις της μάθησης όπως είναι η ενασχόλη-
ση, οι δεξιότητες αξιολόγησης και η κατανόηση εννοιών που 
σχετίζονται με τη φύση της επιστήμης. 

Οι στόχοι, οι σκοποί και το περιεχόμενο του αναλυτικού προ-

γράμματος των φυσικών επιστημών στις χώρες εταίρους δίνουν 
περισσότερη έμφαση στην ανάπτυξη της γνώσης και την κατα-
νόηση των επιστημονικών ιδεών και των δεξιοτήτων επεξεργα-
σίας που σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα, παρά στους 
κοινωνικούς και συναισθηματικούς παράγοντες της μάθησης 
των φυσικών επιστημών. Η ανασκόπηση των εκπαιδευτικών 
πολιτικών σε όλες τις χώρες εταίρους έδειξε ότι δίνεται πιο πε-
ριορισμένη προσοχή στις κοινωνικές και συναισθηματικές δια-
στάσεις της μάθησης σε σύγκριση με τις γνωστικές διαστάσεις. 
Πιο συγκεκριμένα, στην πλειοψηφία των επίσημων εγγράφων 
που εξετάστηκαν διαπιστώθηκε ελλιπής έμφαση στην προώ-
θηση θετικών στάσεων στη μάθηση γενικότερα, αλλά και του 
ενδιαφέροντος για μάθηση των φυσικών επιστημών της πρώ-
της παιδικής ηλικίας. 



Creative Little Scientists

20

Διδασκαλία, μάθηση και αξιο-
λόγηση
Το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος και οι οδηγίες 
της εκπαιδευτικής πολιτικής θα πρέπει 

Να τονίζουν τους σημαντικούς ρόλους των προσεγγίσεων 
που βασίζονται στο παιχνίδι, των δραστηριοτήτων που ξε-
κινούν από τα παιδιά και της πρακτικής εξερεύνησης τόσο 
στο νηπιαγωγείο όσο και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού 
σχολείου.

Το Εννοιολογικό Πλαίσιο των Δημιουργικών Μικρών Επιστημό-
νων θεωρεί ότι ο παιχνιδιάρικος πειραματισμός και η εξερεύνη-
ση είναι εγγενή στη δραστηριότητα όλων των μικρών παιδιών. 
Μια τέτοια εξερεύνηση βρίσκεται στον πυρήνα της Διερευνητι-
κής Μεθόδου Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών (ΔΜΔΦΕ) 
και των Δημιουργικών Προσεγγίσεων (ΔΠ) στους χώρους της 
προσχολικής και πρώτης σχολικής αγωγής. Η σημασία του 
παιχνιδιού στην πρώιμη μάθηση αναγνωρίζεται ευρέως στη 
βιβλιογραφία αλλά επίσης αντιπροσωπεύει το επίκεντρο πολ-
λών ερευνών τόσο μέσα στα πλαίσια της ΔΜΔΦΕ όσο και των 
ΔΠ. Οι εκπαιδευτικές πολιτικές στην πλειοψηφία των χωρών 
εταίρων προωθούν την παιχνιδιάρικη εξερεύνηση σημαντικά 
περισσότερο στο νηπιαγωγείο από ότι στην πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση, με οδηγίες που υπονοούν την αναγνώριση της αξίας 

της στην προώθηση των δημιουργικών δεξιοτήτων και στάσε-
ων. Αυτή η διαφορετική παιδαγωγική προσέγγιση μεταξύ των 
δύο φάσεων της εκπαίδευσης ήταν προφανής στις παρατηρή-
σεις που έγιναν στη τάξη, στην έρευνα πεδίου. Οι νηπιαγωγοί 
χρησιμοποιούν ανοιχτές μορφές παιχνιδιού και παιχνίδια ρό-
λων σημαντικά περισσότερο από τους δασκάλους των πρώτων 
τάξεων του δημοτικού, και μια μεγαλύτερη μερίδα νηπιαγω-
γών επίσης αντιλαμβάνονται αυτά ως ‘ενθαρρυντικά προς τη 
δημιουργικότητα’. Το παιχνίδι είναι ο παράγοντας που είχε τη 
μικρότερη παρουσία στο περιβάλλον του δημοτικού σχολείου. 
Η αξία των ευκαιριών για παιχνίδι και εξερεύνηση στη φάση 
της πρώτης σχολικής εκπαίδευσης θα μπορούσε να εκτιμηθεί 
ευρύτερα, για τη δημιουργία (γένεση) ιδεών και ερωτήσεων 
και μίας αίσθησης για τα φαινόμενα. Τα ευρήματα από όλη την 
κοινοπραξία αποκαλύπτουν περιοχές για περαιτέρω ανάπτυξη 
και μελέτη, για παράδειγμα σε σχέση με τις πιο περιορισμέ-
νες ευκαιρίες για παιχνίδι και για ανάπτυξη ερωτήσεων, που 
αναφέρθηκε στο περιβάλλον του δημοτικού. Θα ήταν πολύτι-
μο να επιδειχθούν τρόποι δημιουργίας τέτοιων ευκαιριών στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση εντός των ευρύτερων περιορισμών 
χρόνου και των απαιτήσεων του αναλυτικού προγράμματος 
μαθημάτων.

Να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα βασικά χαρακτηριστικά 
της μάθησης και της διδασκαλίας με βάση την επίλυση προ-
βλημάτων και τη διερεύνηση ειδικά σε ότι αφορά την παρο-
χή επαρκούς χώρου και χρόνου στο αναλυτικό πρόγραμμα 

Στα παιδιά δόθηκε μια ποικιλία από πόρους προκειμένου να φτιάξουν εργαλεία. Η δραστηριότητα ενθάρρυνε τις δημι-
ουργικές διαθέσεις με μια σειρά από τρόπους. Για παράδειγμα, τα παιδιά παρακινήθηκαν να φτιάξουν μουσικά εργα-
λεία με διαφορετικά μέσα. Επέδειξαν περιέργεια στην εξερεύνηση των ήχων που παράγονταν από τα όργανά τους και 
πώς θα μπορούσαν να μεταβληθούν, κάνοντας διορθώσεις μεταξύ των ήχων που παρήχθησαν και των πράξεών τους. 
Για παράδειγμα, ένα κορίτσι ανέπτυξε τη δική της συστηματική έρευνα. Ηρεμα, προσεκτικά και με ένα πολύ σκεπτόμενο 
τρόπο έβαλε αποξηραμένα φασόλια ένα-ένα μεσα στο δοχείο της. Καθέ φορά που πρόσθετε ένα φασόλι κουνούσε το 
δοχείο της, υπολόγιζε τον ήχο και πρόσθετε άλλο ένα. Συνέχισε για κάποιο χρονικό διάστημα. Οι πράξεις της υπονοού-
σαν το ερώτημα «τι συμβαίνει στον ήχο αν προσθέσω ακόμη ένα φασόλι», και μια εξερεύνηση των σχέσεων μεταξύ του 
αριθμού των φασολιών και του ήχου που παρήγετο. 

Επεισόδιο ‘Φτιάχνοντας Μουσικά Οργανα’ (4-5 ετών) (Ουαλία): 
Πηγές που υποστηρίζουν την εξερεύνηση των παιδιών
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για επίλυση προβλημάτων και διερεύνηση προκειμένου να 
μελετήσουν τα αντικείμενα εις βάθος. Να δίνουν επίσης έμ-
φαση στην ανάγκη για χώρο και χρόνο για τους εκπαιδευτι-
κούς προκειμένου να αναπτύξουν ερευνητικές προσεγγίσεις 
και να εξερευνήσουν τις ευκαιρίες για δημιουργικότητα στη 
μάθηση και τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και των 
μαθηματικών της πρώτης παιδικής ηλικίας.

Οι απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος και της αξιολό-
γησης, και ο χώρος και ο χρόνος στο σχολικό επίπεδο μπορούν 
να περιορίσουν τις διδακτικές προσεγγίσεις, ειδικά στο περι-
βάλλον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα ευρήματα από 
την έρευνα πεδίου αποκαλύπτουν τις πιέσεις του χρόνου και 
τις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος, οι οποίες δρα-
στικά περιορίζουν τις ευκαιρίες για τη δημιουργικότητα και τη 
διερευνητική μάθηση των παιδιών και στα δύο περιβάλλοντα. 
Αυτή η τάση παρατηρείται συνεπώς τόσο στο νηπιαγωγείο όσο 
και στη δημοτική εκπαίδευση, αν και χαρακτηρίζει πιο έντονα 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
τόνισαν την ανάγκη να παρέχεται ένα πλούσιο περιβάλλον με 
χώρο και χρόνο για εξερεύνηση και μάθηση βάσει προβλημά-
των, υπογραμμίζοντας βασικούς ρόλους για εκπαιδευτικούς 
όσον αφορά στην ενθάρρυνση του στοχασμού και της δημι-
ουργίας συνδέσεων προκειμένου να προωθήσουν την εννοιο-
λογική κατανόηση των παιδιών και την εφαρμογή των ιδεών σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα. Οι μελέτες περιπτώσεων υπέδει-
ξαν τρόπους με τους οποίους η σχολική οργάνωση των πηγών, 
του χώρου, της επάνδρωσης και του προγραμματισμού μπο-
ρούν να υποστηρίξουν ή να εμποδίσουν τη δημιουργικότητα 
και τη διερευνητική μέθοδο τόσο στη διδασκαλία όσο και στη 
μάθηση. Τα ευρήματα έδειξαν ότι ο πιο ευέλικτος προγραμ-
ματισμός και οι πιο ολιστικές προσεγγίσεις στη μάθηση και 
τη διδασκαλία που συχνά σχετίζονται με το περιβάλλον του 
νηπιαγωγείου επέτρεψαν στους εκπαιδευτικούς μεγαλύτερη 
ευελιξία να ακολουθήσουν τα ενδιαφέροντα των παιδιών τους 
σε βάθος χρόνου και να επανεξετάσουν εμπειρίες, επιτρέπο-
ντας στα παιδιά να συναντήσουν ιδέες σε ένα ευρύτερο φά-
σμα πλαισίων. Η πρόκληση εδώ ήταν συχνά λιγότερο αυτή του 
χρόνου και περισσότερο της ταυτοποίησης και της ενίσχυσης 
των ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων και δημιουργικών ιδεών που 
προέκυπταν.

Να περιλαμβάνουν μια πιο σαφή και λεπτομερή επικέντρω-
ση πάνω στο ρόλο της δημιουργικότητας στις φυσικές επι-
στήμες και τα μαθηματικά της πρώτης παιδικής ηλικίας. Να 
παρέχουν εξήγηση και παραδείγματα της φύσης της δημι-
ουργικότητας στη μάθηση και τη διδασκαλία των φυσικών 
επιστημών και των μαθηματικών στην πρώτη παιδική ηλι-
κία. 

Τα ευρήματα από όλες τις φάσεις του έργου υποδεικνύουν ότι 

μια πιο σαφής και λεπτομερής επικέντρωση της εκπαιδευτικής 
πολιτικής πάνω στο ρόλο της δημιουργικότητας στις φυσικές 
επιστήμες και τα μαθηματικά της πρώτης παιδικής ηλικίας θα 
ήταν χρήσιμη. Στα σημεία στην εκπαιδευτική πολιτική όπου γί-
νονται ρητές αναφορές στη δημιουργικότητα είναι συχνά με 
πολύ γενικούς όρους χωρίς πρόνοια καθοδήγησης σχετικά με 
το τι μπορεί να σημαίνει αυτό στο συγκείμενο πλαίσιο των φυ-
σικών επιστημών και των μαθηματικών. Η ανασκόπηση της εκ-
παιδευτικής πολιτικής σε όλες τις χώρες εταίρους προσδιόρισε 
έμμεσες συνδέσεις με τη δημιουργικότητα στη διδακτική της 
φυσικής και των μαθηματικών των πρώτων χρόνων, αλλά αυ-
τές πρέπει να αναδειχτούν και να αποτελέσουν παραδείγματα 
προκειμένου να υποστηρίξουν τους καθηγητές να μεταφρά-
σουν τις προτεραιότητες αυτές σε συγκεκριμένες πρακτικές 
στην τάξη. Επιπλέον, ενώ ορισμένες διδακτικές προσεγγίσεις 
συχνά επισημαίνονται ως σχετικές με τη δημιουργικότητα, 
όπως είναι η επίλυση προβλημάτων και η χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών, υπάρχει περιορισμένη ένδειξη του πώς μπορούν 
αυτές οι προσεγγίσεις να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να 
ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και τη διερευνητική μάθηση 
στις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά της πρώτης παιδι-
κής ηλικίας. 

Να προωθούν το ρόλο των ερευνητικών δραστηριοτήτων 
στην υποστήριξη της κατανόησης των επιστημονικών ιδε-
ών και της φύσης της επιστήμης εκ μέρους των παιδιών. Να 
δώσουν περισσότερη προσοχή στο στοχασμό, την εξέταση 
εναλλακτικών ιδεών που επεκτείνουν τα κοινωνικά και τα 
συνεργατικά χαρακτηριστικά της μάθησης και της διερεύνη-
σης.

Οι προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση που σχετίζονται 
με τη διερεύνηση και τη δημιουργικότητα περιλαμβάνονται ευ-
ρέως στις οδηγίες της εκπαιδευτικής πολιτικής στις χώρες εταί-
ρους. Στο νηπιαγωγείο, η προτεραιότητα δίνεται στο παιχνίδι 
και την ενίσχυση της αυτονομίας, ενώ μεγαλύτερη σημασία δί-
νεται στην διερευνητική μάθηση και την επίλυση προβλημάτων 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ηταν αξιοσημείωτο, ωστόσο, 
ότι στις περισσότερες χώρες γίνονταν σπάνια αναφορές στο 
ρόλο της συζήτησης εναλλακτικών ιδεών και αντιλήψεων σχε-
τικών με τη φύση της επιστήμης, κατά τις επίσημες οδηγίες. 
Ομοίως, οι επίσημες οδηγίες σπανίως επιδείκνυαν ρόλους για 
τη δημιουργικότητα που να σχετίζονται με την ανάπτυξη επι-
στημονικών ιδεών. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην περιορισμέ-
νη προσοχή που δίνεται στην ενίσχυση της φαντασίας ή της 
συζήτησης εναλλακτικών ιδεών στις διδακτικές προσεγγίσεις 
που ακολουθούνται. Σε πιο γενικούς όρους, στην εκπαιδευτι-
κή πολιτική οι συνδέσεις με τη δημιουργικότητα σχετίζονται σε 
μεγάλο βαθμό με τη δημιουργία (γένεση) παρά με την αξιο-
λόγηση των ιδεών. Αναζητώντας την ενίσχυση ευκαιριών για 
διερευνητική μάθηση και ένα ρόλο για τη δημιουργικότητα, θα 
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πρέπει στην εκπαιδευτική πολιτική να παρέχεται μεγαλύτερη 
αναγνώριση στους ρόλους της φαντασίας, του συλλογισμού 
και της εξέτασης εναλλακτικών στην υποστήριξη της κατανόη-
σης των επιστημονικών ιδεών και διαδικασιών εκ μέρους των 
παιδιών. Η εξέταση των εναλλακτικών ιδεών συνδέεται επίσης 
με τους κοινωνικούς παράγοντες στη μάθηση και την παροχή 
ευκαιριών για την ανάπτυξη των αντιλήψεων που σχετίζονται 
με τη φύση της επιστήμης. Η ρητή επικέντρωση στη φύση της 
επιστήμης ήταν περιορισμένη, όπως είναι προφανές από τα 
ευρήματα των ερευνών της εκπαιδευτικής πολιτικής και των 
εκπαιδευτικών και από την επιτόπια έρευνα που διεξήχθη από 
τους Δημιουργικούς Μικρούς Επιστήμονες. 

Να αναγνωρίζουν τη σημασία και τους ρόλους των ποικίλων 
μορφών αναπαράστασης, συμπεριλαμβανομένης της χρή-
σης ΤΠΕ στην υποστήριξη των μαθησιακών διαδικασιών των 
παιδιών.

Η έρευνα έδειξε ότι ο ρόλος των ποικίλων αναπαραστάσεων 
στη μάθηση θα μπορούσε να είναι ευρύτερα αναγνωρισμένος. 
Υπάρχουν σημαντικοί ρόλοι για την έκφραση και καταγραφή 
με διάφορους τρόπους όσον αφορά στην ενθάρρυνση του στο-
χασμού και της αξιολόγησης των ιδεών, των στρατηγικών και 
της μάθησης και στην παροχή μιας βάσης για συζήτηση και δι-
άλογο με τους άλλους. Αυτοί μπορούν να λάβουν πολλές μορ-

Ο δάσκαλος σχεδίασε μια σειρά από δημιουργικές δραστηριότητες 
για να ενισχυθεί η κατανόηση των παιδιών για τα σχετικά μεγέθη του 
Ηλιου και της Γης και των αποστάσεων μεταξύ τους, παρέχοντάς τους 
μια ποικιλία υλικών για να αναπαραστήσουν τον Ηλιο και τη Γη και την 
απόσταση μεταξύ τους, δίνοντας τους χρόνο να κάνουν ερωτήματα  
και να προσφέρουν ιδέες και εξηγήσεις. Για παράδειγμα, ο δάσκαλος 
έθεσε το πρόβλημα: «Αν ο Ηλιος αναπαρίσταται από μια μπάλα ποιο θα 
μπορούσε να είναι το μέγεθος της Γης και ποια θα μπορούσε να είναι η 
απόσταση μεταξύ τους;» Τα παιδιά επέδειξαν φαντασία προτείνοντας 
ότι η Γη θα μπορούσε να αναπαρασταθεί από έναν κόκκο και ότι «οι 
άνθρωποι θα είχαν τότε το μέγεθος των μικροβίων» κάνοντας συνδέσεις 
με την πρότερη γνώση τους.
Στα παιδιά ζητήθηκε να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους για να δείξουν 
τη διάμετρο της μπάλας (του Ηλίου) και ρώτησαν πόσες τέτοιες διάμε-
τροι θα αντιπροσώπευαν την απόσταση μεταξύ Ηλίου και Γης. Οταν τα 
παιδιά έμαθαν ότι θα έπαιρνε περίπου εκατό, το βρήκαν συναρπαστικό. 
Στη συνέχεια ο δάσκαλος έδωσε στα παιδιά εκατό κομμάτια χαρτί, το 
καθένα περίπου στο μήκος της διαμέτρου, για να αποδώσουν την από-
σταση μεταξύ Ηλίου και Γης έξω στο διάδρομο.
Μέσω των παρατηρήσεών τους, τα παιδιά πρόσεξαν ότι ο κόκκος, τον 
οποίο είχαν διαλέξει να αντιπροσωπεύσει τη Γη, δεν ήταν πλέον ορατός 
από τη θέση της μπάλας, η οποία αντιπροσώπευε τον Ηλιο. Συνεπώς, 
έκαναν το συλλογισμό ότι η απόσταση μεταξύ του Ηλιου και της Γης 
ήταν πάρα πολύ μεγάλη και το μέγεθος της Γης πάρα πολύ μικρό για να 
είναι ορατό από τον Ηλιο. Η περιέργεια των παιδιών κεντρίστηκε, έφε-
ραν βιβλία σχετικά με το θέμα, μίλησαν με τους γονείς τους και έθεσαν 
περισσότερα ερωτήματα. Για παράδειγμα, έφεραν ζωγραφιές όπου 
προσπάθησαν να απαντήσουν το ίδιο τους το ερώτημα «Πως ανακάλυ-
ψε ο Κοπέρνικος ότι η Γη περιστρέφεται γύρω από τον Ηλιο;»

Επεισόδιο ‘Απόσταση Ηλίου (5 ετών) (Πορτογαλία):  αναπτύσσο-
ντας κατανόηση των σχετικών Μεγεθών της Γης και του Ηλίου και 
της απόστασης μεταξύ τους 
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φές: παιδική ομιλία, χειρονομίες, ζωγραφική, καταγραφή και 
δημιουργία κειμένου που αμφισβητεί εικασίες, επαναπροσ-
διορισμός προβλημάτων και μελέτη του τι άλλο μπορεί να εί-
ναι δυνατό, και μπορούν να περιλάβουν τη χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών. Η δημιουργικότητα καθώς και οι αντιλήψεις των 
παιδιών αποκαλύπτονται μέσω αυτών των μέσων. Με οποια-
δήποτε μορφή και αν έχουν εκφράσει τα παιδιά τις ιδέες τους, 
ο εκπαιδευτικός, με την εστίαση της προσοχής του μικρού 
μαθητή στο πώς σκέφτεται σχετικά με κάτι, ενισχύει την με-
τα-γνωστική συνειδητοποίηση του παιδιού, βοηθώντας το να 
κάνει πιο σαφές αυτό που υπονοεί. Αν και υπήρχαν παραδείγ-
ματα της υιοθέτησης εκ μέρους των παιδιών ποικίλων μορφών 
έκφρασης σε όλα τα επεισόδια, αυτός ήταν ένας άλλος παρά-
γοντας όπου οι εταίροι υπέδειξαν ότι το φάσμα των προσεγγί-
σεων θα μπορούσε να διευρυνθεί, συγκεκριμένα προκειμένου 
να ενσωματώσει την ευρύτερη χρήση των ΤΠΕ εκ μέρους των 
παιδιών. Η επιτόπια έρευνα υπέδειξε την αξία του διαλόγου με 
τα παιδιά σχετικά με τις καταγραφές τους και τη πιθανότητα 
χρήσης των αναπαραστάσεων και της έκφρασης όχι μόνο στην 
καταγραφή των αποτελεσμάτων, αλλά και στην ενίσχυση του 
στοχασμού και των διαδικασιών επιχειρηματολογίας.

Να ενθαρρύνουν τα ουσιαστικά και αυθεντικά περιβάλλο-
ντα για διερευνητική μάθηση, που σχετίζονται, για παρά-
δειγμα, με: γεγονότα και εμπειρίες από την καθημερινή ζωή, 
ενδιαφέροντα και ανησυχίες των παιδιών, ερωτήσεις που 
προκύπτουν από διαθεματικές εργασίες ή εξερευνήσεις, και 
ζητήματα στο ευρύτερο περιβάλλον πέρα από το σχολείο.

Παρά την αναγνώριση ότι η ΔΜΔΦΕ και οι ΔΠ παρέχουν προ-
σοχή στην επίλυση προβλημάτων σε διερευνητικά περιβάλλο-
ντα, στα οποία οι ερωτήσεις, η συνεργασία, το κίνητρο και ο 
στοχασμός παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, η αποτελεσματικότη-
τα αυτών των προσεγγίσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
το ρόλο του εκπαιδευτικού στο να υποστηρίξει τη μάθηση των 
παιδιών. Τα ευρήματα από την ανασκόπηση της εκπαιδευτι-
κής πολιτικής υποδηλώνουν ότι στην εκπαιδευτική πολιτική 
δίνεται περιορισμένη προσοχή στα μαθησιακά περιβάλλοντα 
όπως είναι το θέατρο, οι ιστορίες, οι ιστορικές εργασίες ή οι 
καθημερινές εμπειρίες στο περιβάλλον. Η εξήγηση μέσω πα-
ραδειγμάτων θα ήταν πολύτιμη για τα είδη των πλαισίων που 
μπορούν να παρέχουν οι καθηγητές και τους τρόπους με τους 
οποίους μπορούν να τα αξιοποιήσουν προκειμένου να ενισχύ-
σουν τη διερεύνηση και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου έδειξαν τη σημαντική 
συνεισφορά των πλούσιων, κινητήριων πλαισίων στη δημι-
ουργία (γένεση) ιδεών, ερωτήσεων και ενδιαφερόντων, αλλά 
και την ανάγκη για ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στα 
χαρακτηριστικά της διερεύνησης και στις αναδυόμενες ιδέες 
των παιδιών που υποδηλώνονται κατά τις εξερευνήσεις τους, 
καθώς και την ανάγκη για χρόνο και για ευελιξία των εκπαιδευ-
τικών προκειμένου να χτίσουν πάνω σε αυτές τις ιδέες.

Να έχουν συνοχή ως προς τη μαθητική αξιολόγηση, μεταξύ 
των στόχων και των σκοπών της μάθησης και των προτεραιο-
τήτων στην αξιολόγηση. Περισσότερη προσοχή θα πρέπει να 
δίνεται στα κοινωνικά, συναισθηματικά και σχετικά με τη δι-
ερευνητική μάθηση ζητήματα στις κατευθυντήριες γραμμές 
για την αξιολόγηση.

Ενα κοινό θέμα που προέκυψε σε όλη την έρευνα που διεξήχθη 
από το έργο ήταν η έλλειψη εκπαιδευτικών οδηγιών όσον αφο-
ρά τόσο στις μεθόδους αξιολόγησης όσο και στα κριτήρια για 
την αξιολόγηση της συνεχούς προόδου. Αυτό είχε σαν αποτέ-
λεσμα μια σημαντική διακύμανση στις προσεγγίσεις που είχαν 
υιοθετηθεί σε όλες τις χώρες εταίρους. Τα ευρήματα επίσης 
αποκάλυψαν συγκεκριμένες προκλήσεις στην αξιολόγηση σχε-
τικά με τη διερεύνηση και τη δημιουργικότητα, που σχετίζονται 
με μια κοινή τάση για επικέντρωση πάνω στο αποτέλεσμα και 
όχι στη διαδικασία, όσον αφορά στις απαιτήσεις αξιολόγησης, 
σε συνδυασμό με τις πιέσεις των διαδικασιών της θεσμικής τε-
λικής αξιολόγησης σε μια σειρά από χώρες εταίρους. Για παρά-
δειγμα, ενώ η αξιολόγηση των επιστημονικών ιδεών τονίζεται 
ευρέως στην εκπαιδευτική πολιτική, πιο περιορισμένη προσο-
χή δίνεται στην αξιολόγηση των διαδικασιών επιστημονικής 
έρευνας και τη διαδικαστική κατανόηση, και ακόμη λιγότερη 
στις κοινωνικές και συναισθηματικές διαστάσεις της μάθησης, 
αν και αυτές οι διαστάσεις τονίζονται συχνά στο σκεπτικό και 
τους μαθησιακούς στόχους που θέτονται για τη διδακτική των 
φυσικών επιστημών και των μαθηματικών της πρώτης παιδι-
κής ηλικίας. Ωστόσο, αυτή η αναντιστοιχία που διαπιστώνεται 
μεταξύ σκεπτικού/στόχων της διδακτικής των φυσικών επιστη-
μών και των επίσημων οδηγιών που παρέχονται για τη μαθη-
τική αξιολόγηση στην εκπαιδευτική πολιτική σε όλες τις χώρες 
εταίρους, δεν είναι προφανής στις απόψεις των εκπαιδευτι-
κών, οι οποίες παρουσιάζουν μια συνεπή και ευρεία εκτίμηση 
για τις κοινωνικές και συναισθηματικές διαστάσεις της διδα-
σκαλίας και της μάθησης σε όλες τις διαστάσεις του αναλυτι-
κού προγράμματος του ιστού αράχνης, και πιο συγκεκριμένα 
και σε αυτήν της αξιολόγησης.

Να ενισχύσουν την ανάπτυξη στρατηγικών διαρκούς αξιολό-
γησης και κριτηρίων για αξιολόγηση προκειμένου να αντικα-
τοπτριστεί καλύτερα η έμφαση στη διερευνητική μάθηση και 
τη δημιουργικότητα στους στόχους της διδακτικής των φυσι-
κών επιστημών και των μαθηματικών της πρώτης παιδικής 
ηλικίας. 

Η εκπαιδευτική πολιτική σε σχέση με την αξιολόγηση έδειξε να 
διαφοροποιείται ευρέως μεταξύ των χωρών εταίρων. Σε πολ-
λές περιπτώσεις, τα ευρήματα αντικατόπτρισαν την ύπαρξη 
περιορισμένης καθοδήγησης για την αξιολόγηση των φυσικών 
επιστημών, καθώς και ασυνέπειες στην έμφαση των διαφόρων 
στοιχείων του αναλυτικού προγράμματος. Υπάρχουν πολύ πε-
ριορισμένα στοιχεία σχετικά με το ρόλο της δημιουργικότητας, 
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είτε στις προτεραιότητες, είτε στις μεθόδους μαθητικής αξιο-
λόγησης που υποστηρίζονται από τις εκπαιδευτικές πολιτικές 
των χωρών εταίρων. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην αξιο-
λόγηση των επιστημονικών ιδεών. Η κατανόηση εννοιών και οι 
ικανότητες οι σχετικές με την επιστημονική έρευνα τονίζονται 
στις πολιτικές για την αξιολόγηση σε μια μειοψηφία χωρών και 
μόνο σε λίγες περιπτώσεις οι στάσεις αποτελούν προτεραιότη-
τα για αξιολόγηση στις φυσικές επιστήμες. Γενικώς, η καθοδή-
γηση σε σχέση με τις μεθόδους αξιολόγησης είναι περιορισμέ-
νη στην πλειοψηφία των χωρών σε όλη την κοινοπραξία των 
Δημιουργικών Μικρών Επιστημόνων. 

Να παρέχουν περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τις προσεγγίσεις 
διαμορφωτικής αξιολόγησης προκειμένου να υποστηρίξουν 
τη χρήση τους στη σχολική τάξη. Οι μέθοδοι αξιολόγησης θα 
πρέπει να είναι ξεκάθαρα συνδεδεμένες με τις πολυτροπικές 
προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στη σχολική τάξη. Οι εκ-
θέσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής θα πρέπει να ενισχύουν 
τη χρήση της εμπλοκής των παιδιών στην αξιολόγηση και να 
παρέχουν αυξημένες ευκαιρίες στα παιδιά να αναδείξουν τα 
ποικίλα δυνατά τους σημεία, και τις ευκαιρίες τους στη μά-
θηση. 

Ενώ η σημασία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης αναγνωρίζεται 
όλο και περισσότερο στην πολιτική, η Εκθεση της Χαρτογρά-
φησης και Σύγκρισης Καταγεγραμμένων Πρακτικών (‘Report on 
Mapping and Comparing Recorded Practices’ - D3.2) δείχνει ότι 
περαιτέρω οδηγίες θα ήταν πολύτιμες προκειμένου να υπο-
στηριχτούν οι πρακτικές της τάξης στην αξιολόγηση. Συγκεκρι-
μένα οι περιοχές που τονίζονται περιλαμβάνουν: - τη χρήση 
πολυτροπικών μορφών αξιολόγησης προκειμένου να δοθούν 
στα μικρά παιδιά ευκαιρίες για να δείξουν καλύτερα τι κατα-
λαβαίνουν και τι μπορούν να κάνουν -•τους τρόπους με τους 
οποίους μπορούν να εμπλακούν να παιδιά στην αξιολόγηση 
των συνομηλίκων και του εαυτού τους προκειμένου να υπο-
στηριχθεί ο αναστοχασμός τους πάνω στις διαδικασίες και τα 
αποτελέσματα της διερεύνησης - και τα κριτήρια για την αξιο-
λόγηση της προόδου στη μάθηση, συγκεκριμένα σε σχέση με 
τη διερεύνηση και την ανάπτυξη των διαθέσεων που σχετίζο-
νται με τη δημιουργικότητα. Στην πλειοψηφία των χωρών εταί-
ρων υπάρχει πολύ περιορισμένη ή καμία αναφορά στην αξία 
της άντλησης στοιχείων διαφόρων μορφών για τους σκοπούς 
της αξιολόγησης, όπως είναι οι εικόνες, τα γραφήματα και οι 
σχετικές χειρονομίες. Και πάλι εδώ παρατηρείται μια αντίθεση 
μεταξύ των ευρημάτων που προέρχονται από την ανασκόπηση 
της εκπαιδευτικής πολιτικής και την έρευνα των απόψεων των 
εκπαιδευτικών, καθώς οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις 
σχετικές ερωτήσεις της έρευνας έδειξαν ότι οι προσεγγίσεις 
τους στην αξιολόγηση τείνουν να περιλαμβάνουν τις διάφορες 
μορφές απόκρισης των παιδιών. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, 
στη Ρουμανία και στην Αγγλία οι νηπιαγωγοί ανέφεραν ότι έλα-
βαν υπόψη τους τις πολυ-τροπικές εκφράσεις των παιδιών για 

τους σκοπούς της αξιολόγησης. Δε μπορεί να ειπωθεί το ίδιο 
και για την υιοθέτηση εκ μέρους των εκπαιδευτικών πρακτικών 
αξιολόγησης μεταξύ συνομηλίκων και αυτό-αξιολόγησης, κα-
θώς μόλις οι μισοί από τους εκπαιδευτικούς που ερωτήθηκαν 
ανέφεραν ότι τις έχουν χρησιμοποιήσει αρκετά ή πολύ συχνά. 
Η ευθυγράμμιση των ευρημάτων, τόσο από την ανασκόπηση 
των υπαρχουσών πολιτικών όσο και των απόψεων των εκπαι-
δευτικών, σχετικά με τον περιορισμένο ρόλο της αξιολόγησης 
μεταξύ συνομηλίκων και της αυτο-αξιολόγησης υποδεικνύει 
ότι η λήψη αποφάσεων στη μαθητική αξιολόγηση της προσχο-
λικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης βρίσκεται σταθερά 
στα χέρια των εκπαιδευτικών με περιορισμένη συμμετοχή των 
παιδιών.

Παράγοντες του περιβάλλοντος

Τα ευρήματα από όλο το έργο επίσης αναγνώρισαν μια σει-
ρά από παράγοντες του περιβάλλοντος που έχουν σημασία 
για την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της διερεύνησης 
στις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά της πρώτης παιδι-
κής ηλικίας. Τα ευρήματα από την έρευνα των εκπαιδευτικών 
και την επιτόπια έρευνα στα σχολεία δείχνουν ότι υπάρχει μια 
ανάγκη:

Να εξασφαλιστούν επαρκείς πηγές και εγκαταστάσεις στα 
σχολεία προκειμένου να υποστηρίξουν την πρακτική διερευ-
νητική μάθηση και την επίλυση προβλημάτων στις φυσικές 
επιστήμες και τα μαθηματικά της πρώτης παιδικής ηλικίας. 

Σε όλες τις Εκθέσεις Χωρών (Country Reports - D4.3) οι εταίροι 
αναγνώρισαν την στενή σχέση μεταξύ της ύπαρξης πηγών και 
των ευκαιριών που παρέχονται για διερευνητική μάθηση και 
δημιουργικότητα στις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά 
της πρώτης παιδικής ηλικίας. Σε κάποιες Εκθέσεις Χωρών, η έλ-
λειψη πηγών αναγνωρίστηκε ως πρόκληση για την εφαρμογή 
των προσεγγίσεων βάσει διερεύνησης και επίλυσης προβλη-
μάτων στη μάθηση και τη διδασκαλία. Συγκεκριμένα, οι εταίροι 
αναγνώρισαν την ανάγκη για περαιτέρω χρηματοδότηση για 
την ενίσχυση της χρήσης ΤΠΕ προκειμένου να υποστηρίξουν 
και να επεκτείνουν τις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και 
διερευνητικής μάθησης και για την ανάπτυξη ολόκληρου του 
σχολικού περιβάλλοντος, συγκεκριμένα του εξωτερικού περι-
βάλλοντος προκειμένου να υποστηριχθεί η μάθηση.

Να επεκτείνουν τις ευκαιρίες για διαρκή επαγγελματική ανά-
πτυξη στις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά της πρώτης 
παιδικής ηλικίας.

Η σημασία των διαρκών ευκαιριών και του δικαιώματος στην 
επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού τονίστηκε στις Εκ-
θέσεις των Χωρών. Επί του παρόντος, η πρόσβαση στην Συνεχή 
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Επαγγελματική Ανάπτυξη (CPD) ποικίλει ανάμεσα στις χώρες 
της κοινοπραξίας. Χρειάζεται επιπλέον αναγνώριση της αξίας 
και της σημασίας μιας συνεχιζόμενης επιμόρφωσης και από-
κτησης προσόντων. Οι Εκθέσεις Χωρών αναγνώρισαν βασικές 
προτεραιότητες για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε 
να υποστηριχθούν η διερευνητική μάθηση και η ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας στις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά 
της πρώτης παιδικής ηλικίας. Τονίστηκε η σημασία του χώρου 
και του χρόνου ώστε οι εκπαιδευτικοί να εξασκήσουν τη διε-
ρευνητική μέθοδο διδασκαλίας, να εξερευνήσουν τις ευκαιρίες 
για δημιουργικότητα στη μάθηση και τη διδασκαλία στις φυ-
σικές επιστήμες και τα μαθηματικά της πρώτης παιδικής ηλι-
κίας και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Οι εθνικές εκθέσεις 
τόνισαν την ανάγκη να περιληφθούν η γνώση και η κατανόη-
ση της ανάπτυξης του παιδιού και της μάθησης στις φυσικές 
επιστήμες και τα μαθηματικά της πρώτης παιδικής ηλικίας στα 
προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, προκειμένου 
να τους υποστηρίξουν στην αναγνώριση και προώθηση των εν-
διαφερόντων, των ιδεών και των εξερευνήσεων των παιδιών. 
Τέλος, αναγνωρίστηκε η ανάγκη για περαιτέρω επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών στη χρήση του γύρω χώρου προκειμένου 
να υποστηρίξουν τη μάθηση και τη διδασκαλία των φυσικών 
επιστημών και των μαθηματικών, τόσο στο εσωτερικό και εξω-
τερικό περιβάλλον του σχολείου όσο και στο ευρύτερο περι-
βάλλον και την κοινότητα πέρα από το σχολείο.  

Να ενθαρρύνουν το διάλογο με τους γονείς και την ευρύτε-
ρη κοινότητα όσον αφορά στους σκοπούς της διδακτικής των 
φυσικών επιστημών και των μαθηματικών κατά την πρώτη 
παιδική ηλικία, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των 
δεξιοτήτων, των διαδικασιών και των στάσεων που σχετίζο-
νται με την επιστημονική έρευνα και των ρόλων αυτών στην 
ανάπτυξη όχι μόνο της τεκμηριωμένης γνώσης αλλά και της 
μακροπρόθεσμης κατανόησης των εννοιών.

Οι διαφορετικές φάσεις του έργου που σχετίζονται με τις έρευ-
νες της εκπαιδευτικής πολιτικής και των εκπαιδευτικών και την 
έρευνα πεδίου στα σχολεία έχουν υποδείξει τις ευκαιρίες που 
ήδη παρέχονται στην εκπαιδευτική πολιτική για την προώθη-

ση της διερευνητικής μάθησης και της δημιουργικότητας στις 
φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά της πρώτης παιδικής 
ηλικίας. Για παράδειγμα, οι στόχοι για την εκπαίδευση στις φυ-
σικές επιστήμες και τα μαθηματικά που αναγνωρίστηκαν τόσο 
στην εκπαιδευτική πολιτική όσο και στην πράξη σε όλες χώρες 
εταίρους αντικατοπτρίζουν μια κοινή έμφαση στην ενίσχυση 
της περιέργειας και του κινήτρου των μικρών παιδιών και τη 
σημασία των εξερευνήσεων και των διερευνήσεων των μικρών 
παιδιών. Ωστόσο, έχουν επίσης αναγνωριστεί μικρές προκλή-
σεις που σχετίζονται με τις απαιτήσεις του περιεχομένου του 
αναλυτικού προγράμματος μαθημάτων και μια εμμονή στην 
τελική αξιολόγηση στα δημοτικά σχολεία. Και τα δύο μπορούν 
να συντελέσουν σε μια επικέντρωση στην τεκμηριωμένη γνώ-
ση παρά στην βαθύτερη κατανόηση, και στην προσοχή στα 
αποτελέσματα σε βάρος της ανάπτυξης δεξιοτήτων, στάσεων 
και διεργασιών που σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα 
και τη δημιουργικότητα. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της 
έρευνας πεδίου, μια σειρά εκπαιδευτικών σε όλες τις χώρες 
εταίρους σχολίασαν τις πιέσεις που αισθάνονταν από τους γο-
νείς για να επικεντρώσουν στην τεκμηριωμένη γνώση και τους 
βαθμούς. 
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