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În vara anului 2015 am avut șansa de a participa la Scoala de vară organizată în cadrul 

proiectului CEYS (Creativity in Early Years Science Education) referitor la dezvoltarea 

creativității în predarea științelor școlarului din ȋnvăţământul preşcolar şi primar, care a avut loc 

într-un loc superb, Marathon, Grecia. Am fost invitați in 

calitate de colaboratori ai CSET (Center for Science 

Education and Training de la Institutul National pentru 

Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei) să participăm la 

cursul din cadrul acestui proiect European Erasmus+, care 

este o continuare a proiectului „Creative Little Scientist”, 

la care am participat. La scoala de vara au fost ȋnscrise 

învățătoare și educatoare  din cinci țări europene: 

România, Grecia, Finlanda, Anglia, Belgia. Tema 

atelierelor a fost dezvoltarea creativității atât la cadre didactice, cât și la elevi, privind predarea 

științelor cu ajutorul metodei de investigație științifică. Accentul a fost ȋn principal pe rolul școlii 

ȋn a învăța elevul să învețe (learning to learn), dar și folosind metoda „learn by doing”, abordări 

folosite mai rar de noi în învățământul tradițional.  

În cadrul atelierelor am folosit metode creative, am investigat, am devenit actorii propriei 

noastre învățări, pornind de la activități dirijate, semidirijate, apoi libere în alegerea materialelor,  

 

a produsului final, le-am aplicat în mod creativ și de ce 

nu, am devenit mai creativi. Lucrul în echipă a fost extrem de util, 

antrenant, solicitant, interesant, în condițiile în care membrii 

echipelor erau din cinci țări diferite, cu tipuri diferite de predare-



învățare, dar care aveau ca element comun elevul, situat în centrul activităților noastre.  

M-au impresionat ȋn mod special atelierele „The Mystery of Boxes” şi „Ask Questions”, 

unde am învățat să ne punem întrebări, să dăm șansa elevilor de a-și pune mai multe întrebări, de 

a căuta mai multe soluții la problemele lor, de a accepta cea mai bună soluție, de a porni de la 

experiențele anterioare pentru a găsi soluții.  

Am avut și activități nonformale  care au vizat dezvoltarea creativității și într-un alt mediu decât 

cel instituționalizat: muzeul  și ruinele cetății antice Acropolis din Athena, templul lui Poseidon 

și Muzeul de Știință și Fizică din Athena, unde se desfășurau cursuri de științe, fizică, sub 

oblăduirea marilor fizicieni ai lumii. 

Sunt foarte multe de povestit, condițiile de cazare au fost 

extraordinare, peisajele grecești fiind splendide,  gazdele, 

ghizii, doamnele şi domnii formatori, colegii, au fost primitori, 

prietenoși și foarte bine pregătiți. Mi-am propus să promovez 

ideile proiectului printre colegele mele. 

Mulțumesc pentru oportunitatea oferita de catre Center for 

Science Education and Training de la Institutul national pentru 

Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei, coordonatorul national 

al proiectului CEYS, pentru că a fost un schimb de experiență 

foarte interesant, care m-a făcut să-mi doresc să cunosc mai 

multe metode de predare noi, europene, să mă formez mai 

mult, o experiență ce aș dori să fie repetată, pentru 

aprofundare, pentru o și mai bună pregătire, pentru a-mi dezvolta creativitatea.  
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