
 

 

Noutati – Aprilie 2012

Micii Cercetători Creativi –Principii de 

baza ale proiectului 

Setul de principii care stă la baza cercetărilor care 

vor fi întreprinse în cadrul proiectului Micii 

Cercetatori Creativi şi care cuprinde toate aspectele 

ce vor fi abordate în etapele ulterioare ale 

cercetării, a fost lansat la începutul lunii aprilie 

2012. Acest set de principii se referă într-un mod 

coerent la domeniile relevante referitoare la 

conceptele studiate în cadrul proiectului: educaţia 

în domeniul ştiinţelor şi matematicii, focalizată pe 

învăţământul preşcolar şi primii ani de şcoală 

primară, creativitatea în procesul 

educaţional,creativitatea ca abilitate utilă pentru 

întreaga viaţă, abordări legate de predarea 

ştiinţelor şi matematicii şi de formarea cadrelor 

didactice,aspecte relevante din domenii mai largi 

ale psihologiei cognitive şi ale educaţiei 

comparative. 

În concluzie, setul de principii evidenţiază 

implicaţiile pentru derularea proiectului în ceea ce 

priveşte conceptele, contextul şi aspectele 

metodologice ale acestuia. Acest set de principii, 

care reprezintă o concluzie a activităţilor 

desfaşurate în cadrul pachetului de lucru nr.2, oferă 

o sinteză a cercetării bibliografice în următoarele 

direcţii: educaţia timpurie în domeniul ştiinţelor şi 

matematicii, creativitatea în procesul educaţional, 

formarea cadrelor didactice şi educaţia 

comparativă. Setul de principii stabileşte 

problemele majore care urmează să fie investigate, 

sugerează o abordare metodologică adecvată şi 

formulează întrebări specifice la care cercetarea din 

cadrul proiectului să ofere răspuns. 

In acest fel, setul de principii furnizează un cadru 

operaţional care poate fi utilizat pentru a examina atât 

direcţiile de politică educatională, cât şi abordările 

practice în cele nouă ţări implicate în  

proiect. Obiectivul general este acela de a constitui 

baza pentru cercetările din următoarele pachete de 

lucru ale proiectului, care include: realizarea unei 

radiografii a practicilor existente şi evaluarea lor 

comparativă prin studii, sondaje şi analize; stabilirea 

unor direcţii de urmat în formarea cadrelor 

didactice şi a unor linii directoare pentru experţii 

care elaborează politici educaţionale. 

Setul de principii se găseşte la adresa de mai jos (în 

limba engleză): 

www.creative-little-

scientists.eu/content/deliverables 

Cea de-a doua întâlnire de lucru a 

proiectului care a avut loc la Paris 

Cea de a doua întâlnire de lucru a proiectului “Micii 

Cercetatori Creativi” a fost organizată la Cité des 

Sciences et de l'Industrie in Paris, Franta în perioada 

22-23 martie 2012.

 

1 Partenerii participanti la proiect, in faţa clădirii “Cite 
Des Sciences et de l'Industrie » 

Partenerii au discutat despre modul în care se 

desfăşoară proiectul, despre activităţile de 

management şi financiare, au evaluat stadiul 

de realizare a obiectivelor pentru Pachetul de 

lucru nr.1 (Managementul Proiectului), 

Pachetul de lucru nr.2 (Setul de principii) si 

Pachetul de lucru nr.6 (Diseminarea si 

exploatarea rezultatelor), au stabilit ideile 
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principale si recomandarile care sunt incluse 

in Setul de Principii (D2.2), au discutat toate 

aspectele care vizează realizarea 

următoarelor pachete de lucru ale proiectului 

si au demarat activităţile pentru Pachetul de 

lucru nr. 3 (Identificarea si evaluarea 

comparativă a practicilor existente), Pachetul 

de lucru nr.4 (Analiza practicilor educationale 

şi a implicaţiilor acestora) şi Pachetul de lucru 

nr.5 (Linii directoare privind formarea 

cadrelor didactice). 

 

2 Partenerii, în timpul unei sesiuni de lucru 

Micii Cercetatori Creativi, sondaj pentru 

personalul didactic – şansa dv. de a 

participa la proiect 

Pentru a furniza ţărilor europene o imagine clară 

asupra practicilor existente, precum şi a implicaţiilor 

acestora, a oportunităţilor şi provocărilor asociate 

predării ştiinţelor şi matematicii, in contextul 

dezvoltării creativităţii, în cazul educaţiei timpurii 

(de la vârsta de 5 ani pana la 8 ani), proiectul va 

realiza un sondaj în cele nouă ţări participante la 

proiect. Cadrele didactice care doresc să participe la 

proiect sunt invitate să viziteze paginile de Internet 

http://www.creative-little-

scientists.eu/content/participate 

 sau 

http://education.inflpr.ro/ro/MiciiCercetatoriCreati

vi.htm 

Diseminare 

Prima brosură a proiectului a fost lansată în 

luna ianuarie 2012, include informaţii 

generale despre proiect si este accesibilă, în 

limba română, la pagina: 

http://education.inflpr.ro/ro/MiciiCercetatori

Creativi.htm 

 

3 Versiunea în limba engleză a broşurii 

Broşura, tradusă în toate limbile ţărilor 

partenerilor din proiect, poate fi accesată si la 

adresa: 

http://www.creative-little-

scientists.eu/content/leaflets 

Din planul de diseminare face parte şi 
realizarea unei broşuri care va conţine un 
rezumat al Setului de principii care va 
evidenţia direcţiile în care se va desfăşura 
cercetarea în etapele următoare.  
Informaţii cu privire la diseminarea 
rezultatelor se găsesc pe site-ul proiectului. 

Următoarea întâlnire a consorţiului 

proiectului 

Următoarea întâlnire a consorţiului 

proiectului “Micii Cercetători Creativi” va 

avea loc la Open University in Camden, 

Londra, în perioada 7-10 noiembrie 2012. 
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