Invitaţie privind participarea la un proiect european de cercetare care
studiază dezvoltarea creativităţii prin intermediul ştiinţelor şi al
matematicii, in invatamantul preşcolar si primar
Educaţia în domeniul ştiinţelor şi matematicii, creativitatea şi inovarea sunt recunoscute ca
fiind de importanţă majoră pentru ţările europene, şi consolidarea lor reprezintă o prioritate
vitală pentru Europa. Proiectul „Micii cercetători creativi” constituie o contribuţie pentru o
mai bună înţelegere, la nivel european, a modului în care educatia in domeniul ştiinţelor şi
matematicii poate fi îmbinată cu dezvoltarea creativităţii, în învăţământul preşcolar şi primar
timpuriu (până la vârsta de opt ani).
Consorţiul care implementeaza proiectul „Micii cercetători creativi”, format din cadre
universitare şi cercetători din nouă ţări europene (Belgia, Finlanda, Franta, Germania,
Grecia, Malta, Marea Britanie, Portugalia si România), care deţin expertiză în: educaţia în
domeniul ştiinţelor şi matematicii, educatia timpurie, în domeniul creativităţii în educaţie, al
psihologiei cognitive, al studiilor educaţionale comparative şi al formării continue a cadrelor
didactice, a stabilit umătoarele obiective pentru acest proiect:
să furnizeze ţărilor europene o imagine clară a practicilor existente şi a celor posibile,
precum şi a implicaţiilor acestora, a oportunităţilor şi provocărilor corespunzatoare, la
intersecţa dintre insuşirea cunostinţelor în domeniul ştiinţelor şi matematicii şi
dezvoltarea abilităţilor creative în învăţământul preşcolar şi primar timpuriu (până la
vârsta de opt ani) şi
• sa transforme cunostinţele generate prin realizarea obiectivului menţionat anterior în
orientări de politică educaţională, precum şi în linii directoare, programe de învăţământ
şi materiale de referinţă pentru formarea cadrelor didactice, în situaţii specifice
diferitelor ţări europene.
Pentru realizarea obiectivelor proiectului prezentate mai sus, cadrele didactice din
învăţământul preşcolar şi primar sunt invitate să participe:

•

•

într-o primă fază la completarea unor chestionare disponibile online intre 20.05.2012 si
30.06.2012 şi

•

într-o a doua fază, în urma unei selecţii, la realizarea unor studii de cercetare şi la
colaborarea cu cercetătorii implicati în proiect, prin interviuri realizate faţă în faţă sau
folosind facilităţi tip Internet. Participarea cadrelor didactice din Bucureşti se va realiza si
prin observarea directă la clasă a practicilor de predare a ştiinţelor şi/sau matematicii,
sau a metodelor folosite pentru dezvoltarea creativităţii la grupul ţintă, cu ocazia unor
vizite convenite de comun acord.

Cadrele didactice care participă la proiect vor primi:
•

un certificat de participare la proiectul european de cercetare “Micii cercetători
creativi”, proiect realizat în cadrul Programului Cadru 7 al Uniunii Europene;
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•

un raport cu privire la practicile şi implicaţiile acestora, care va include un set de studii
de caz ilustrând varietatea abordărilor în cele nouă ţări europene participante la proiect;

•

o publicaţie conţinând materiale destinate formării profesionale a cadrelor didactice,
materiale care vor fi selectate pe baza bunelor practici identificate prin studiile de caz, în
concordanţă cu liniile directoare şi programele pentru formarea profesională a
personalului didactic elaborate în cadrul proiectului.

Certificatul de participare va fi transmis participanţilor în fomat electronic, la sfârşitul
perioadei în care se desfăşoară cercetarea (luna iunie 2013).
Cadrele didactice interesate să participe la acest proiect sunt rugate să contacteze pe Dr.
Adelina Sporea la adresa de e-mail: adelina.sporea@inflpr.ro şi să transmită următoarele
informaţii: nume şi prenume, nr. telefon, adresa de e-mail, funcţia didactică, unitatea de
învăţământ la care activează, localitatea, grupa de varsta a elevilor şi numărul de ani de
experienţă. Cei care se inscriu pentru participare la proiect vor fi solicitati sa completeze
chestionarul online.
ATENTIE: Proiectul se adreseaza NUMAI cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în
învăţământul preşcolar sau primar.
Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei este înregistrat la Autoritatea
Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ca operator de date cu
caracter personal sub nr. 15407. Datele personale furnizate de către participanţi vor fi
utilizate numai în scopuri de cercetare şi pentru elaborarea unor situaţii statistice.
Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile
Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr.
677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr.
506/2004.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi
de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Va informăm, de asemenea, că
participarea dv. la proiect fiind voluntară, vă puteti retrage oricând doriţi, anunţând în
prelabil la adresa de e-mail adelina.sporea@inflpr.ro. Din acel moment datele dv personale
vor fi folosite numai în scopuri statistice. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării
datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
Date de contact:
Dr. Adelina Sporea
e-mail: adelina.sporea@inflpr.ro
Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei
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