Creative Little Scientists

Dezvoltarea creativităţii prin predarea ştiinţelor şi matematicii în învatamântul preşcolar şi primar

Proiectul “Micii cercetători creativi” este susţinut
financiar de către Comisia Europeana prin
Programul Cadru 7.

“Principalul obiectiv al educaţiei este acela de a forma oameni capabili să realizeze acţiuni noi, şi nu numai să repete
ceea ce au făcut generaţiile anterioare – oameni care să fie cretivi, inventivi şi cu dorinţă de a investiga.”
Jean Piaget
“Creativitatea este contagioasă. Transmiteţi-o mai departe.”

Albert Einstein

Educaţia în domeniul ştiinţelor şi matematicii, creativitatea şi inovarea sunt domenii recunoscute la nivel European ca fiind de
o importanţă majoră, iar dezvoltarea acestora constituie o prioritate vitală. Proiectul “Micii cercetători creativi” reprezintă
o contribuţie oportună pentru o mai bună înţelegere, a potenţialului existent în domeniul comun constituit de educaţia în
domeniul ştiinţelor şi matematicii la nivelul învăţământului preşcolar şi primar (până la vârsta de 8 ani), corelat cu dezvoltarea
creativităţii.
Scopurile proiectului
Consorţiul care implementează proiectul “Micii cercetători creativi”, incluzând experţi de cel mai înalt nivel, cu calificare
deosebită privind educaţia în domeniul ştiinţelor şi matematicii la vârste fragede, al creativităţii în educaţie, al psihologiei
cognitive, al studiilor comparative în domeniul educaţiei şi al pregătirii profesionale a cadrelor didactice şi-a propus următoarele
scopuri:
• Să furizeze ţărilor europene o imagine clară asupra practicilor existente şi posibile, ca şi a implicaţiilor acestora, cu referiri
la oportunităţi şi provocări, în domeniile în care se suprapun predarea ştiinţelor şi matematicii şi dezvoltarea competenţelor
creatoare la nivelul educaţiei perşcolare şi primare (pentru elevi având o vârstă până la 8 ani); si
• să transforme cunoştinţele generate de studiile efectuate în linii directoare de politică, precum şi în materiale orientative,
programe (curriculum) şi materiale de referinţă pentru formarea cadrelor didactice în condiţii diferite existente în ţările
europene.
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Obiectivele proiectului
Pentru a ajunge la rezultatele pe care şi le-a
propus, consorţiul proiectului va elabora,
pe durata proiectului, studii care integrează
elemente de cercetare comparativă, studii
aprofundate în domeniile de interes şi de
proiectare a curriculum-ului. Aceste studii
sunt definite din punct de vedere operaţional
în conformitate cu următoarele obiective
specifice:
• Să stabilească un cadru conceptual clar
şi detaliat care să cuprindă aspectele şi
parametrii care trebuie să fie abordaţi în
toate etapele de cercetare.
• Să identifice şi să evalueze comparativ
abordările existente cu privire la educaţia in ştiinţă şi matematică la nivel
preşcolar şi primar (până la vârsta de 8 ani) pe un eşantion de nouă ţări,
subliniind existenţa sau semnalând absenţa practicilor care corelează studiul
ştiinţei şi matematicii, predarea şi evaluarea acestora, cu creativitatea.
• Să elaboreze o analiză profundă a implicaţiilor pe care le au abordările
comparative menţionate anterior, analiză care va dezvălui detalii referitoare
la practicile curente şi va furniza date pentru a determina dacă şi în ce mod
creativitatea copiilor este stimulată de educaţia în domeniul ştiinţelor si
matematicii, precum şi estimarea rezultatelor care vor fi obţinute prin acest
demers.
• Să propună un set de principii pentru realizarea programelor şcolare care
să constituie ghiduri orientative pentru pregătirea iniţială şi dezvoltarea
profesională a cadrelor didactice, materiale care vor stimula abordările
bazate pe creativitate în predarea ştiinţelor şi matematicii la nivel preşcolar
şi primar.
• Să valorifice rezultatele cercetărilor atât la nivel european, cât şi la nivel
naţional şi instituţional, punându-le la dispoziţia experţilor şi a altor grupări
interesate şi în special la dispoziţia factorilor responsabili de formarea
cadrelor didactice precum si instituţiilor interesate. La inceput, cercetarea
se va concentra pe formarea cadrelor didactice şi se va finaliza cu o sinteză
a tuturor rezultatelor sub forma unui Raport de sinteză referitor la relaţia
dintre creativitate şi studiul ştiinţelor şi matematicii la nivelul învăţământului
preşcolar şi primar. Va fi elaborat şi un set de recomandări pentru experţii din
domeniul educaţiei si alte entităţi interesate.
• Să disemineze rezultatele proiectului nu numai în Europa, dar şi dincolo
de aceasta, prin acţiuni concertate de comunicare care să se adreseze
tuturor parţilor interesate (profesori, directori de şcoli, formatori, experţi în
dezvoltarea programelor şcolare, experţi în educaţie, părinţi).
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