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,,Creativity Through Early Years Science Education Summer School” mi-

a oferit oportunitatea de a mă dezvolta profesional în ceea ce priveşte predarea-

învăţarea ştiinţelor şi de a reflecta asupra propriului stil didactic. Am înţeles 

astfel că este necesară o schimbare care să se bazeze într-un procent mai mare pe 

investigarea ştiinţifică, pe metacogniţie şi autoevaluare, că trebuie să mut 

accentul de la învăţarea dirijată, structurată către o învăţare deschisă, liberă, încă 

de la vârste şcolare mici. 

    

În cadrul atelierelor de lucru, sub îndrumarea coordonatorilor de proiect 

CEYS şi prin colaborarea cu celelalte cadre didactice participante din diferite 

ţări, am înţeles cât de important este stimularea creativităţii în procesul de 

predare-învăţare a ştiinţelor. Schimbul de experienţă cu cadrele didactice 

participante m-a făcut să înţeleg că trebuie să folosesc noi modalităţi de 

interacţiune cu elevii, că trebuie să le accord mai multă libertate în investigarea 

ştiinţifică şi că rolul meu ca professor constă în îndrumarea acestora prin 

întrebări care să le stimuleze creativitatea şi să îi ajute în procesul de investigare. 

Am înţeles, de asemenea, că trebuie să am o anumită flexibilitate în 

planificare astfel încât să pot face schimbări în funcţie de interesele elevilor, 

manifestate în timpul investigaţiilor ştiinţifice.  



 

Am fost impresionată de împletirea armonioasă a perioadelor efective de 

curs cu activităţile educative nonformale – vizitele la vestigiile istorice şi la 

Muzeul Herakleidon din Athena- muzeu de 

matematică, ştiinţe şi artă.  

În cadrul Muzeului Herakleidon mi s-a 

confirmat idea că învăţarea prin joc este esenţială 

în dezvoltarea creativităţii copiilor şi contribuie 

la înţelegerea mai uşoară a fenomenelor 

ştiinţifice şi a matematicii. 

Multumesc atât profesorilor, cât şi 

cadrelor didactice participante la Şcoala de vară 

a proiectului CEYS 2015, care au contribuit la 

formarea şi dezvoltarea mea profesională. 
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