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Introducere 
Micii cercetatori creativi constituie un studiu comparativ cu o 
durată de 30 de luni, finanțat de UE, la care au participat nouă 
țări: Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Malta, Portu-
galia, România și Marea Britanie. Proiectul Micii cercetatori 
creativi a căutat să construiască o imagine a politicilor și practi-
cilor în predarea științelor și matematicii pentru copii cu vârste 
cuprinse între 3 și 8 ani, precum și a potențialului acestora de 
a stimula creativitatea și predarea și învățarea prin investigare 
științifică.

Proiectul a urmărit să completeze rapoartele anterioare ale UE 
în domeniul predării științelor și matematicii, analizând natura 
științelor și matematicii în cazul educației timpurii și încercând 
să caracterizeze și să investigheze oportunități pentru dezvolta-
rea creativității în procesul de învățare și predare în contextul 
specific al științelor și matematicii. O componentă importantă 
a proiectului a constituit-o și elaborarea de recomandări pentru 
politici educaționale și de formare a cadrelor didactice, pornind 
de la concluziile diferitelor faze ale studiului și în baza colaboră-
rii și dialogului cu participanți și cu alte părți interesate. Studiul 
a urmarit să promoveze bunele practici prin propuneri de modi-
ficări în ceea ce privește formarea cadrelor didactice, modul de 
aplicare a curriculum-ului la clasă, pedagogia folosită și metode-
le de evaluare utilizate.

Factorii determinanţi pentru 
proiectul Micii cercetători crea-
tivi
Proiectul a fost realizat utilizând cel puțin patru factori cheie 
care stabilesc cadrul ce determină o focalizare accentuată asu-
pra cercetării privind educația în domeniul științelor și matema-
ticii pe de o parte și a creativității, pe de alta parte, în primii ani 
școală:

Rolul factorului economic în educație, • care subliniaza ne-
cesarul de oameni de știință capabili și creativi, într-o eco-
nomie bazată pe cunoaștere din ce în ce mai globalizată, 
care necesită anumite capacități în sala de clasă, inclusiv 
abilitati de rationament, gândire inovatoare și atitudini po-
zitive. 
Rolul pe care îl joacă știința, matematica și creativitatea în • 
dezvoltarea copiilor și a cetățenilor. 
Rolul educației timpurii pentru dezvoltarea experienței • 
acumulate anterior de către copii și pentru promovarea 
competențelor pozitive și a atitudinilor. 
Rolul major al tehnologiilor digitale în educație.• 

Alături de aceste probleme sociale majore, proiectul a fost 
structurat și pe schimbarea perspectivei asupra copiilor și pe 
creșterea gradului de conștientizare a faptului că trebuie sa con-
sideram copilul un factor activ și competent în ceea ce privește 
descoperirea sensurilor lucrurilor. Există o recunoaștere tot mai 
mare a capacităților copiilor de a-și asuma propriul proces de 
învățare și de a participa la procesul de luare a deciziilor în pro-
bleme care afectează viața lor in prezent.

Rolul Cadrului conceptual in 
cadrul proiectului
Raportul cu privire la Cadrul conceptual al proiectului a oferit un 
context teoretic solid pentru studiu, în vederea elaborării unei 
analize privind documentele de politici și de cercetare bibliogra-
fică care acoperă domenii cum ar fi: învățământul în domeniul 
științelor și matematicii în educația timpurie, creativitatea în 
educație, creativitatea ca abilitate folosită pe tot parcursul vie-
ții, modalitățile de predare și de formare a profesorilor, precum 
și psihologie cognitivă și educație comparativă.

Două caracteristici particulare ale Cadrului conceptual au jucat 
un rol cheie în promovarea coerenței și consecvenței în aborda-
re în cadrul proiectului, ele având și potențialul de a contribui la 
cercetări viitoare în domeniu, definiția creativității în predarea 
științelor și matematicii în educația timpurie folosită pe parcur-
sul proiectului și sinergiile identificate între investigarea științi-
fică și abordările creative în învățare și predare, care rezultă din 
evaluarea predării științelor și matematicii în primii ani de școa-
lă, și a creativitătii. Definiția creativității în predarea științelor 
și matematicii în educația timpurie, așa cum a fost elaborată în 
Cadrul conceptual și ulterior rafinată prin discuții cu părțile in-
teresate este urmatoarea: Generarea de idei și strategii de către 
individ sau comunitate, folosirea raționamentului critic și con-
struirea explicațiilor plauzibile și a strategiilor, în concordanță cu 
dovezile obtinute prin cercetare. Această formulare trebuie să 
fie înțeleasă în contextul definiției “creativității cu c mic”, (Craft, 
2001), așa cum rezultă din diagrama de mai jos (figura 1), în 
măsura în care acest efort spre originalitate și valoare prin acti-
vitate imaginativă poziționează creativitatea și în alte domenii, 
inclusiv cel al matematicii și științelor în educația timpurie.

Proiectul a identificat sinergii și diferențe între educația ba-
zată pe investigarea științifică și abordările creative (figura 2). 
Definiția de creativitate de mai sus și sinergiile dintre investi-
garea științifică și abordările creative au fost testate empiric 
la clasă în scolile din Europa, pe parcursul proiectului, și s-au 
dovedit a fi valabile atât în contexte geografice diferite, cât și 
pentru grupele de vârstă studiate (3-8 ani). Ele s-au dovedit, de 
asemenea, utile și de interes într-un context mai larg privind 
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Figura 1: Defi niția creati vității în predarea ști ințelor și matemati cii în educația ti mpurie conform proiectului “Micii cercetatori creati vi”.

Profesoara a observat că în clasă, copii de 5 ani sunt atrași  de 
jocul de construcții folosind cuburi de lemn. Pentru ca ei sa 
aprofundeze cunoasterea, profesoara le-a dat copiilor o carte 
cu fotografi i ale unor clădiri. Inspirați de acestă carte, copii au 
decis să construiască “Turnul din Pisa”, aratând creati vitate 
prin spiritul de inițiati vă și imaginație în generarea de planuri 
pentru un nou proiect de construcție.
Unul dintre copii a început sa lucreze dupa un plan, dar turnul 
s-a prăbușit. Profesorul a încurajat copilul să refl ecteze cu pri-
vire la cauza problemei și apoi a stat deoparte în ti mp ce co-
pilul a lucrat împreună cu un alt copil pentru a găsi o soluție. 
Copiii au observat, au formulat ipoteze și și-au impartasit 
ideile, demonstrând abilități creatoare, cum ar fi  realizarea de 
conexiuni între observații și folosirea abilităților de  rati ona-
ment în vederea găsirii unei soluții.

Episodul “Jocul de cuburi” (5 ani) 
(Germania): Construirea “Turnu-
lui din Pisa”
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Figura 2: Diagrama reprezintă sinergiile pedagogice între creati vitate, ști ință și matemati că în educația ti mpurie.

diseminarea rezultatelor proiectului in relația cu diferite părți 
interesate din și din afara Europei, inclusiv cercetători, profesori 
și formatori implicati  in pregati rea cadrelor didacti ce.

Cadrul conceptual a identi fi cat trei direcții generale care ar pu-
tea fi  abordate pe parcursul proiectului și anume: Obiecti ve, 
scopuri și priorități; Predarea, învățarea și evaluarea; și Factorii 
contextuali. Acestea au fost ulterior rafi nate în relație cu dimen-
siunile curriculare asociate folosind “pânza de păianjen vulnera-
bilă” (fi gura 3), care identi fi că întrebări-cheie cu privire la aspec-
tele legate de învățare în școli (van den Akker, 2007). Termenul 
central din mijlocul pânzei de păianjen se referă la misiunea 
principala a curriculum-ului, el consti tuind obiecti vul principal 
pentru proiectarea curriculum-ului, iar celelalte nouă compo-

nente sunt conectate în mod ideal la acesta și, de preferință, 
sunt în concordanță unele cu altele. Pânza de păianjen ilustrea-
ză interacțiunile multi ple și interdependența dintre părți, dar și 
vulnerabilitatea sa. Dacă acordați prea puțină sau prea multă 
atenție uneia dintre componente, pânza de păianjen se rupe 
(van den Akker, 2007, P41).

Analizarea rezultatelor cercetarii legate de creati vitate în pro-
cesul de învățare și predare a fost uti lizată pentru a dezvolta 
o Listă de factori corelati  cu aceste dimensiuni diferite care au 
fost identi fi cate pentru a fi  asociate cu creati vitatea în domeniul 
educației în ști ințe și matemati că. Dimensiunile curriculum-ului 
și Lista de factori asociată oferă un cadru comun pentru diferite 
faze ale cercetării privind captarea unei imagini profunde, empi-
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rice, referitoare la conceptualizări, practi ci și rezultate legate de 
oportunități pentru dezvoltarea creati vității în domeniul ști inței 
și matemati cii în educația ti mpurie.

Proiectul Micii cercetatori creati vi a avut ca scop identi fi carea 
și caracterizarea a ceea ce reprezintă creati vitatea prezentă în 
predarea ști ințelor și matemati cii în educația ti mpurie (atât în 
legătură cu procesul de învățare de catre copii, cât și cu peda-
gogia profesorilor). Ca urmare, studiul a încercat să genereze o 
descriere sau o hartă a experienței trăite în primii ani de școa-
lă asociată educației in domeniul ști ințelor și matemati cii, și să 
formuleze o imagine a creati vității în ști ință și matemati că la 
această vârstă.

Pentru a refl ecta obiecti vele centrale ale cercetării și încadrarea 
metodologică elaborate în Cadrul conceptual, întrebările asu-
pra cărora s-a concentrat cercetarea s-au referit la: 

formularea conceptelor • 
evidențierea practi cilor• 
dezvoltarea practi cilor• 

și ele au fost următoarele:

RQ1. 
Cum sunt conceptualizate, în țările partenere, de către cadre-
le didacti ce și de  politi cile educaționale, predarea, învățarea și 
evaluarea în domeniul ști ințelor și matemati cii în educația ti m-
purie? Ce rol joacă creati vitatea în toate acestea, în cazul în care 
acest rol exista? 

RQ2. 
Ce metode sunt folosite în procesul de predare, învățare și eva-
luare a ști ințelor și matemati cii în educati a ti mpurie, în țările 
partenere ? Ce rol joacă creati vitatea, în cazul în care acest rol 
există? 

RQ3. 
În ce fel aceste abordări caută să moti veze copii și să promove-
ze studiul ști ințelor și matemati cii ? Cum percep cadrele didac-
ti ce rolul lor în a realiza aceste deziderate? 

RQ4. 
Ce se poate face astf el încât concluziile analizei răspunsurilor la 
întrebările 1-3 sa contribuie la dezvoltarea metodelor de preda-
re în clasă și la formarea profesorilor (formarea inițială a profe-
sorilor (ITE) și dezvoltarea profesională conti nuă (CPD))?

Aceste întrebări au fost examinate în raport cu caracteristi cile 
curriculum-ului și cu Lista de factori asociată cu dezvoltarea cre-
ati vității în predarea ști ințelor și matemati cii în educația ti mpu-
rie. In plus, aceste caracteristi ci au fost grupate astf el încât să 
refl ecte cele două obiecti ve principale ale studiului pe teren (in 
unitati le de invatamant), structurate după modelul pedagogic 
dezvoltat de Siraj-Blatchford et al (2002) și prezentat în fi gura 
4, și anume:

Intervenții pedagogice•  (sau interacțiuni) susținute de ob-
servarea nemijlocită a practi cii la clasă și de ascultarea pă-
rerilor copiilor privind acest subiect; și 
Contextul pedagogic•  susținut de părerile profesorilor pri-

Figura 3: Pânza de păianjen pentru proiectarea curriculum-ului (van den Akker, 2007, p. 41)
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vind practi ca la clasă și de informații mai generale cu privire 
la profesor, școala, curriculum și evaluare.

Studiul s-a axat, de asemenea, și pe numeroase informații con-
textuale cu privire la profesori și unitățile preșcolare și pentru 
învățământul primar, care au parti cipat la investi gațiile din te-
ren, precum și cele referitoare la curriculum și evaluare, pen-
tru a identi fi ca factori favorizanți sau bariere la nivel contextual 
care ar putea infl uența oportunitățile asociate dezvoltării crea-
ti vității și investi gării ști ințifi ce aplicate în predarea ști ințelor și 
matemati cii în educația ti mpurie.

Proiectul Micii cercetatori creati vi a fost organizat în mai multe 
etape; fi ecare dintre acestea s-a fi nalizat cu rapoarte intermedi-
are, publice (fi gura 5), care sunt disponibile pe pagina de Inter-
net a proiectului.

Pentru a îndeplini obiecti vele proiectului și pentru a răspunde la 
întrebările cercetării, au fost folosite metode mixte, care com-
bină abordările canti tati ve folosite în studiile de politi ci educați-
onale și în sondajele de opinie pentru cadrele didacti ce, bazate 
pe Lista de factori, alături de abordări calitati ve folosite în studi-
ile de caz privind practi ca la clasă și procesele iterati ve asociate 
cercetării privind proiectarea curriculara pentru formare cadre-

Figura 5: Rezultate pricipale disponibile pe site-ul proiectului

Figura 4: Intervenții pedagogice în context (Siraj-Blatchford et al, 2002)



Recomandari pentru factorii de decizie si partile interesate in
 predarea stiintelor si matematicii in educatia timpurie: Rezumat

9

lor didactice (figura 6). A fost, de asemenea, recunoscut faptul 
că este nevoie ca politicile și practicile trebuie să fie interpretate 
în contextul național specific fiecărui partener, mai ales atunci 
când sunt formulate judecăți comparative. În consecință, toate 
etapele cercetării au fost realizate de cercetatori la nivel local 
și au fost raportate separat ca rapoarte naționale. Acestea au 
fost apoi sintetizate pentru a formula rapoartele de ansamblu 
ale proiectului Micii cercetatori creativi, care sunt disponibile 
pe site-ul proiectului.

Principalele rezultate 
RQ1. 
Cum sunt conceptualizate, în țările partenere, de către cadre-
le didactice și de politicile educaționale, predarea, învățarea 
și evaluarea în domeniul științelor și matematicii în educația 
timpurie? Ce rol joacă creativitatea în toate acestea, în cazul în 
care acest rol exista?

Motivul explicit curricular pentru o educație în domeniul 
științelor la vârste fragede în aproape toate țările partenere se 
referă la calitatea copiilor de viitori cetățeni și a evidențiat, ca 
parți integrante ale vieții copiilor, știința și grija pentru mediu. 

Acest lucru a fost reflectat, de asemenea, și de părerile profeso-
rilor. Cu toate acestea, rezultatele cercetării au relevat faptul că 
punctele de vedere ale cadrelor didactice cu privire la motiva-
ția predării științelor a fost, în practică, mai cuprinzătoare decât 
ceea ce găsim în documentele de politici educaționale, în țările 
partenere. Scopurile și obiectivele procesului de învățare au fost 
conceptualizate de către profesori pentru a contribui, în princi-
pal, la aspectele afective și sociale ale procesului de învățare, 
cum ar fi creșterea interesului și atitudinile pozitive față de 
știință și față de studiul științelor. Aceste puncte de vedere con-
trastează cu accentul pus în documentele de politici oficiale pe 
dezvoltarea cunoașterii și a înțelegerii ideilor din știință și ma-
tematică și pe abilitățile asociate cu investigarea științifică, mai 
ales în învățământul primar.

În ceea ce privește activitățile de învățare, trăsături specifice in-
vestigării științifice au fost conceptualizate atât în opiniile profe-
sorilor, cât și în unele orientări de politică educațională. Cadrele 
didactice din grădinițe și din învățmântul primar din primii ani 
de școală au manifestat interes pentru predarea științelor și ma-
tematicii făcând referiri la învățarea bazată pe investigare știin-
țifică, ca parte a politiclor educaționale din toate țările partene-
re, în special prin activități de învățare asociate cu observarea, 
întrebarea, comunicarea și utilizarea unor instrumente simple, 
care toate ocupă un loc dominant printre activitățile referitoare 
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partner countries, 
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case studies and 
218 episodes) On-line focus group in 

each country
(79 participants) 
Face to face focus groups 
in each country
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International focus group 
of partners

Desk Research (134 policy 
documents)
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from 605 schools: 238 preschools 
and 367 primary)
Each resulting in 13 country reports 

Report on 
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Implications
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Education 

Curriculum 
Design 

Principles

Comparative 
Reports

Figura 6: Interacțiunea dintre etapele de cercetare
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la investi garea ști ințifi că. Cu toate acestea, în ciuda acestei con-
ceptualizări generale privind învățarea bazată pe investi gare, 
răspunsurile cadrelor didacti ce rareori s-au referit la acti vitățile 
legate de acti vităti  de investi gare practi ce și de uti lizarea datelor 
experimentale pentru a formula explicații.

Referitor la conceptualizarea pedagogiei, profesorii din țările 
partenere au susținut în mod constant și general toate abor-
dările pedagogice prin care sunt promovate dialogul și colabo-
rarea în rândul copiilor, în domeniul ști inței, deși profesorii de 
multe ori nu văd potențialul acestor abordări pentru dezvol-
tarea creati vității la copii. Acest fapt a fost în concordanță cu 
politi cile educaționale care pun accent pe importanța acestora, 
dar fac referiri foarte limitate la caracteristi ci care determină 
dezvoltarea creati vității, care ar putea fi  promovate prin dialog 
și colaborare și care oferă foarte limitate orientări pentru a spri-
jini cadrele didacti ce în a susține creati vitatea folosind în clasă 
dialogul și colaborarea.

A existat o tratare inegală atât în politi cile educaționale, cât și în 
practi ca implementată raportată la abordările grupate în raport 
cu sinergia dintre moti vație și aspectul afecti v. Abordările care 
își bazează construcția pe experiența anterioară a copiilor sau 
care privesc ști ința și matemati ca în conexiune cu viața de zi cu 
zi au fost raportate ca fi ind cel mai frecvent uti lizate de către ca-
drele didacti ce și au fost menționate în docuemntele de politi ci 
educaționale, deși acestea nu au fost evidențiate ca “factori fa-

vorizanți pentru creati vitate”, fi e de către profesori, fi e de docu-
mentele politi ce. În plus, abordările care fac referire la uti lizarea 
teatrului sau a istoriei în predarea ști inței și matemati cii au fost 
promovate cel mai puțin frecvent, atât de către cadrele didacti -
ce, cat și de programele școlare, care nu au reușit nici ele să facă 
referire la potențialul lor pentru dezvoltarea creati vității.

A existat un tratament la fel de neuniform în abordările referi-
toare la sinergia dintre joc și explorare. Educatorii au raportat 
o uti lizare mai susținută a jocurilor deschise și a interpretării 
unor roluri mai mult decât profesorii din învățământul primar, 
și ei au conceptualizat într-o proporție mai mare că aceste for-
me susțin dezvoltarea creati vității. Acest lucru este, de aseme-
nea, refl ectat în curricula pentru învățământul preșcolar din 
țările partenere, în care politi cile, în cea mai mare parte a lor, 
promovează explorarea în joacă la grădiniță, considerabil mai 
mult decât în învățământul primar. Pe de altă parte, profesorii și 
politi cile pentru ambele nivele de învățământ au fost de acord 
cu promovarea explorării fi zice a materialelor de către copii, ca 
fi ind de asemenea o abordare conceptualizată susținătoare a 
dezvoltării creati vității, atât de către cadrele didacti ce cât și de 
către politi ci, în mod special în învățământul primar.

Profesorii, ca și orientările de politi că educațională, au eviden-
țiat abordări legate de rezolvarea problemelor și de parti cipare 
pentru ambele nivele de învățare. Aceste abordări au fost de 
multe ori sugerate ca fi ind esențiale pentru a sti mula creati vita-

Profesoara a cerut copiilor (cu vârsta cuprinsă între 5 și 6 ani) să 
o ajute în a furniza dulgherului dimensiunile necesare pentru a 
realiza pentru clasă mese noi, identi ce cu cele existente. Copiii 
au colaborat în grupuri mici pentru a-si formula propriile strategii 
pentru rezolvarea problemei, de exemplu, alegerea instrumen-
telor de măsurare folosite, a modului în care să facă măsurările 
și, cel mai important, modalitatea de înregistare a rezultalelor în 
caietele lor. In fi nal, ei au fost solicitați să-si prezinte și să explice 
concluziile pentru întreaga clasă, inclusiv instrumentele folosite 
și cum au făcut măsurările.Copiii au evaluat și refl ectat asupra 
acti vității: cu ce probleme s-au confruntat, ce au simțit in aceasta 
confruntare și modul în care au depășit greutățile. În relație cu 
această problema pe care au avut-o de rezolvat, copiii au demon-
strat o serie de abilități legate de creati vitate, inclusiv imaginație 
în a aprecia ceea ce ar fi  necesar să fi e transmis tâmplarului, 
gândire creati vă în sugerarea de metode alternati ve de măsurare 
și înregistrare și abilități de raționament în evaluarea diferitelor 
abordări și a rezultatelor raportate.

Episodul “Măsurarea meselor” (5-6 ani) (Grecia):
Efectuarea de măsurători pentru a comanda dulgherului mese noi
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Profesoara a spus o poveste in clasă (pentru copii cu vârste cuprinse între 5 și 
6 ani), cu privire la o furnică care a căzut în râu. Un porumbel care zboară prin 
preajmă a vrut să ajute furnica. Aducând în discuție o problemă de investi gare 
ști ințifi că, care are mai multe soluții și care oferă copiilor autonomie cu privire 
la promovarea propriilor lor idei, copiii au putut să-și planifi ce investi gațiile 
și au arătat creati vitate în a emite idei personale referitoare la materialele 
care trebuie  uti lizate și cum să le testeze, folosindu-și imaginația și făcând 
conexiuni cu experiența lor anterioară. Copiii au discutat despre materiale 
naturale care pot fi  găsite în pădure și despre modul în care porumbelul le-ar 
putea folosi pentru a salva furnica de la înec. A fost pusă la dispoziția copiiior 
o mare varietate de materiale, cum ar fi  nuci, pene, beti soare de lemn, frunze, 
pietricele, ghinde, bucăți de scoarță de copac, conuri de brad. Fiecare grup a 
discutat propriile soluții cu privire la materialele pe care au crezut că le pot 
folosi cel mai bine pentru a salva furnica. Ei au primit mici recipiente cu apa 
pentru a-si verifi ca ideile cu privire la materialele din pădure care ar putea fi  
folosite ca mici “bărci” pentru furnică . Copiii au avut posibilitatea să înre-
gistreze și să comunice concluziile investi gației în felul lor. Ei și-au înpărtășit 
experiența și au evaluat constatarile lor, bazându-se pe dovezi provenind din 
observațiile pe care le-au facut, pentru a justi fi ca concluziile referitoare la 
materialele  cele mai potrivite pentru a ajuta la salvarea furnicii.

Episodul “Ce plutește și ce se scufundă” (vârsta: 5-6 ani) (România):
Cum poate porumbelul să salveze o furnică care a căzut în râu?

tea copiilor, în special la grădiniță.

Abordări pedagogice asociate uti lizarii întrebărilor și dezvoltă-
rii curiozității, ca și importanța lor în sti mularea creati vității, au 
fost refl ectate în mod similar de către cadrele didacti ce și de 
către directi vele de politi ci educaționale. Practi cilor care încura-
jează copiii să pună întrebări și care le sti muleză imaginația, au 
fost raportate ca fi ind frecvent folosite de profesori, și au fost 
subliniate în docuemntele de politi că. Ele au fost percepute de 
ambele părți ca având calitate de susținere în dezvoltarea cre-
ati vității. În schimb, rolul profesorului în a pune întrebări, ca și 
valoarea diferitelor abordări prin care copiii înregistrează ideile 
lor în sprijinirea învățării creati ve au avut o recunoaștere mai 
limitată.

Abordările de învățare legate de promovarea refl ecției și a 
raționamentului au fost percepute ca având un rol limitat în 
promovarea creati vității copiilor, atât de către profesori, cât și 
în documentele ofi ciale, deși profesorii au raportat uti lizarea lor 
frecventă sau foarte frecventă.

In ceea ce privește conceptualizarea de către cadrele didacti ce 
privind susținerea elevilor de către profesor, cadrele didacti ce 

s-au perceput ca fi ind suporteri ai investi gării ști ințifi ce proprii a 
copiilor, oferind indicati i numai dupa ce elevul a avut ocazia să 
investi gheze singur sau înpreună cu alți colegi. Profesorii au fost 
puțin mai reti cenți în a permite copiilor să găsească soluții pe 
cont propriu, deși au respins cu tărie varianta prin care ei ar tre-
bui să acționeze în primul rând prin a face demonstrații asupra 
unei soluții corecte înainte ca elevii să investi gheze ei înșiși.

Evaluarea, în special evaluarea formati vă, a fost pe larg eviden-
țiată ca un domeniu important de dezvoltare, atât în documen-
tele de politi că, cât și în practi că, atât la grădiniță, cât și la clase-
le primare. Cu toate acestea, directi vele politi cilor educaționale 
privind atât metodele de evaluare, cât și criteriile de evaluare în 
curs de aplicare au lipsit de multe ori, fapt refl ectat de variabi-
litatea considerabilă a abordărilor în evaluare întâlnite în țările 
partenere.

O tendință comună de a se concentra asupra produsului în loc 
de a se concentra asupra procesului de evaluare, combinat cu 
presiunile exercitate de procesele legale de evaluare sumati vă 
prezentă într-un număr de țări partenere a relevat o serie de 
provocări legate de evaluarea privind metoda investi gării ști in-
țifi ce și a creati vității. În ti mp ce evaluarea învățării ști ințelor și 
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matemati cii este prezentă în documentele de politi că, o atenție 
limitată a fost acordată în majoritatea țărilor partenere evaluării 
proceselor asociate investi gării ști ințifi ce și a înțelegerii proce-
durale, și mai puțin dimensiunilor sociale și afecti ve ale proce-
sului de învățare, chiar dacă aceste dimensiuni au fost de multe 
ori evidențiate în scopul și obiecti vele stabilite pentru predarea 
ști ințelor și matemati cii în educația ti mpurie. Pe de altă parte, 
răspunsurile cadrelor didacti ce la sondajul cu privire la prio-
ritățile evaluării în predarea ști ințelor au fost în concordanță 
cu frecvența a ceea ce au indicat că urmăresc prin scopurile și 
obiecti vele corespunzătoare în predarea ști ințelor.

In cele din urmă, au existat puține dovezi în documentele ofi cia-
le privind rolul creati vității în prioritățile și metodele de evaluare 
preconizate. În special, a fost acordată o mică atenție formelor 
multi modale de evaluare sau implicării copiilor în procesele de 
evaluare, asociate de multe ori unor abordari creati ve de învă-
țare și predare în primii ani de școală. Din nou, a fost observat 
contrastul dintre rezultatele cercetarii documentelor ofi ciale 

privind politi ci edicaționale și rezultatele sondajului de opinie in 
randul cadrelor didacti ce care au menționat că iau în considera-
ție manifestările multi modale ale copiilor în scopul evaluării, în 
special la grădiniță.

RQ2. 
Ce metode sunt folosite în procesul de predare, învățare și 
evaluare a ști ințelor și matemati cii în educati a ti mpurie, în 
țările partenere ? Ce rol joacă creati vitatea, în cazul în care 
acest rol exista?

Rezultatele au indicat un potențial considerabil pentru investi -
garea ști ințifi că și pentru creati vitate prin oportunitățile oferite 
de profesori pentru formularea și evaluarea ideilor și strategii-
lor, atât la grădiniță, cât și în clasele primare. Oportunități pen-
tru formularea de idei au fost sti mulate, de exemplu, de con-
texte favorizante pentru joc și explorare, în ti mp ce contextul 
pentru investi garea ști ințifi că a fost legat de experiența de zi cu 
zi a copiilor și a fost un scop pentru a încuraja copiii în luarea 

Copii cu vârste cuprinse între 4 și 5 ani au primit o problemă 
referitoare la modul în care pot sorta, număra și înregistra 
numărul de animale mici din plasti c afl ate într-o găleată. Unii 
copii au lucrat pe perechi, alții individual, într-o zonă a clasei 
acoperită cu covor. Copiii au dispus de ti mp pentru a formula 
propriile lor strategii de numărare a animalelor și de un spațiu 
generos pentru a sorta și număra obiectele în diferite moduri. Li 
s-a permis să abandoneze animalele în diferite zone ale covoru-
lui fără a fi  obligați să le stângă de fi ecare dată când au terminat 
de numărat fi ecare set. Acest fapt a permis copiilor să învețe din 
abordările celorlalți, iar profesorului să examineze acti vitatea 
tuturor, pe durata întegului proces. Imaginația și gândirea crea-
ti vă ale copiilor au fost demonstrate prin varietatea de abordări 
adoptate. De exemplu, un copil a numărat păianjeni libelule 
prin plasarea lor cu grijă în rânduri de câte cinci (așa cum apare 
în fotografi e), în ti mp ce o altă pereche de copii a plasat toate 
libelulele într-un singur rând pe un semicerc (deși mai târziu a 
adoptat aranjarea omizilor și a păduchilor de lemn în forma-
ție de câte 5 obiecte). Copiii au fost încurajați să discute și să 
refl ecteze împreună cu partenerii asupra strategiilor lor diferite, 

la sfârșitul lecției. Copilul a cărui acti vitate este prezentată a fost auzit spunând partenerului său în ti mpul discuției: “Când 
le aliniezi... pentru că tu ști i că atunci când le aliniezi, și este numai unu singur ... eu nu ști u unde să-l pun” . Privind la 
acti vitatea sa, el are patru rânduri de cinci libelule (și de paianjeni), și o libelula rămasă singură care a fost pusă la sfârșitul 
unui rând. Părea să fi e încurcat asupra modului în care să procedeze cu restul.

Episodul: “Numărarea micilor animale” (4-5 ani) (Anglia):
Copiii au propriile lor metode de numărare
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deciziilor.

Dialogul și colaborarea, promovate prin uti lizarea pe scară largă 
a lucrului pe grupe și întrebările profesorului au jucat un rol im-
portant în încurajarea proceselor de refl ecție și  explicare asoci-
ate cu evaluarea ideilor și strategiilor.

Potențialul oferit de sprijinul sensibil și recepti v al profesorului, 
atât pentru a susține independența, cat și pentru a exti nde in-
vesti garea ști ințifi că a fost subliniat, în special în legatură cu sta-
bilirea momentelor când să intervină și când să stea deoparte, 
cu scopul de a asculta și de a construi pe baza implicării creatoa-
re a copiilor și pe dezvoltarea ideilor și întrebărilor lor.

In învățământul primar au fost observate oportunități limitate 
pentru joacă. Importanța jocului și a explorării în învățământul 
primar ar putea fi  pusă în valoare mai mult prin generarea de 
idei și întrebări și prin consolidarea percepției fenomenelor.
Rezultatele studiului au sugerat că este necesară o mai mare re-
cunoaștere a rolului pe care îl au diferite forme de reprezentare 
și procesele de reprezentare (nu doar produsul) în dezvoltarea 

gândirii copiilor, inclusiv rolul TIC, în special în învățământul pre-
școlar.

Abordările studiate privind evaluarea au fost, în general, de ti p 
informal și formati v și s-au bazat pe observare și pe dialogul cu 
profesorii. Au existat puține dovezi privind implicarea copiilor în 
evaluare, deși interviurile cu copiii din ti mpul cercetării pe teren 
au evidențiat capacitatea acestora de a refl ecta la propriul pro-
cess de învățare și au oferit perspecti ve noi asupra proceselor 
de învățare.

Au existat câteva exemple de episoade care implică uti lizarea de 
resurse în aer liber sau abordări non-formale de învățare, în mu-
zee sau în comunitate. In acest caz, au fost observate diferențe 
între grădiniță și învățământul primar. Într-o serie de unități pre-
școlare, copiii au avut acces în zone din natură și a fost asigurat 
un spațiu mai generos și mai multe cadre didacti ce, oferind mai 
multe posibilități de explorare practi că.

Scopul acti vităților a fost de multe ori implicit. În cazul în care 
obiecti vele au fost explicite, ele au pus rareori accent explicit 

Cu ocazia vizitelor la o grădină zoologică locală sunt planifi cate în 
fi ecare săptămână acti vități care să ofere copiilor oportunități de a 
explora mediul natural și de a observa schimbările survenite de-a 
lungul ti mpului, de exemplu, vremea și ciclurile de viață ale unor 
viețuitoare. Vizitele sunt, de asemenea, concepute pentru a încuraja 
interesul copiilor și explorarea față de o gamă largă de competențe 
de investi gare, în special prin observare și explorare, formularea de 
întrebări, dezvoltarea competențelor legate de raționament și de 
realizarea conexiunilor.
Școala a pregăti t cu grijă îmbrăcăminte și resursele necesare pentru 
a permite vizite în toate condițiile meteorologice, cum ar fi  covorase, 
pături, îmbrăcăminte groasă, băuturi calde și gustări. O mare varieta-
te de echipamente este folosita pentru a sprijini acti vitățile din teren, 
inclusiv o prelată și frânghii pentru a construi un adăpost, lupe, bino-

cluri și un aparat de fotografi at pentru a realiza observațiile, vase pentru colectare de probe, pungi pentru gunoi și lopeti .
Investi gațiile realizate de un copil, Ian, ilustrează oportunitățile de sti mulare a creati vității, în special moti vația, curiozita-
tea și spiritul de inițiati vă în căutarea lui acti vă asociața intereselor și observațiilor sale. La început el a petrecut o lungă 
perioadă de ti mp la iaz, care era acoperit cu gheață. El a observat bule și a început spargă gheața “astf el încât acestea 
(broaștele) să poată respira”. In al doilea rand, acti vitatea copilului s-a concentrat în a face fotografi i ale diferitelor ti puri 
de ciuperci de la fața locului, pentru a le adăuga la colecția sa.
Vorbind mai târziu despre vizita sa la gradina zoologica, Ian a evidențiat aceste două acti vități (spargerea gheții și fo-
tografi erea ciupercilor), realizând conexiuni cu vizitele anterioare. “Cred că am văzut broaște vara - și înainte am văzut 
ouă de broască .... Era un fel de jeleu și erau mormoloci in interiorul mingii de jeleu .... Nu este genul de jeleu din care 
manânci și găsești  mormoloci în interiorul acestuia .

Episodul “Scoala din pădure” (vârsta: 3-5 ani) (Scoția):
Observarea schimbărilor din mediul natural de-a lungul ti mpului
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pe creativitate, deși promovarea caracteristicilor creatoare a 
fost evidentă în majoritatea episoadelor studiate. Atât în învă-
țământul preșcolar, cât și în cel primar s-a pus accent pe factorii 
sociali și afectivi ai învățării, precum și pe dezvoltarea concep-
telor științifice și matematice, în timp ce competențe associate 
proceselor au reprezentat o caracteristică comună a episoade-
lor observate. In mod explicit, referințele la modul de operare al 
științei (natura stiintei) au fost limitate.

Rezultatele au evidențiat importanța influenței pe care o are 
viziunea mai largă a cadrelor didactice cu privire la învățare și 
predare, precum și punctele lor de vedere cu privire la natura 
științei și matematicii și înțelegerea creativității în ceea ce pri-
vește obiectivele și abordările explicite sau implicite în activită-
țile observate. Profesorii, în majoritatea cazurilor, au dezvoltat 
propriile lor unități de învățare și doar în puține situații s-au ba-
zat pe manuale sau materiale publicate, caz mai frecvent întâl-
nit în predarea matematicii.

Partenerii au comentat mai mult asupra activităților inițiate de 
copii și asupra implicării creative în învățământul preșcolar, deși 
acest lucru nu a fost întotdeauna recunoscut de către cadrele 
didactice, precum și aspra factorului timp și a cerințelor curricu-
lum-ului, ca factori de presiune în a limita oportunitățiile pentru 
dezvoltarea creativității și a activitatilor de investagare în învă-
țământul primar.

RQ3. 
În ce fel aceste abordări caută să motiveze copii și să promove-
ze studiul științelor și matematicii ? Cum percep cadrele didac-
tice rolul lor în a realiza aceste deziderate ?

Printre episoade au existat mai multe exemple de copii obser-
vând și realizând conexiuni în baza investigațiilor anterioare sau 
din experiența anteriaoră. Oportunități referitoare la întrebări 
puse de copii au existat, de asemenea, dar nu întotdeauna au 
fost recunoscute sau exploatate.

Au exiatat dovezi de implicare a copiilor în dimensiunile socia-
le ale investigației, când au justificat dovezile stânse și când au 
furnizat explicații, mai multe decât ar fi fost de așteptat conform 
rezultatelor sondajulului pentru cadrele didactice și ale docu-
mentelor oficiale. Acest lucru a fost evidențiat de multe ori in 
dialogul cu colegii și cu adulții.

Exemple explicite privind capacitatea copiilor de a dezvolta 
înțelegerea privind natura științei au fost limitate, totuși puncte 
de plecare pentru dezvoltarea înțelegerii naturii științei au fost 
prezentate într-o serie de episoade, așa cum au rezultat din co-
mentariile copiilor privind cele învățate sau din interviurile rea-
lizate de cercetători.

Competențele copiilor privind investigarea științifică și 
înțelegerea acesteia, așa cum au fost menționate în episoade, 
au fost susținute de dovezile asociate unor atribute ale creati-
vității. De exemplu, motivarea, curiozitatea și abilitățile copiilor 
de a veni cu ceva nou au fost evidențiate în întrebările puse de 
ei și în modul activ în care au desfășurat investigații. Episoadele 
raportate au oferit multe exemple ale spiritul de inițiativă și abi-
lităților de a colabora în a decide ce este de facut în realizarea 
investigațiilor. Copiii au dat dovadă de imaginație, capacitate de 
a face conexiuni și capacitate de gândire în a oferi explicații.

Cum percep cadrele didactice rolul lor în a realiza 
cele menționate ?

Cadrele didactice implicate în studiile de caz au indicat de mul-
te ori că ei nu s-au gândit înainte asupra abordărilor adoptate 
în ceea ce privește oportunitățile pentru aplicarea investigației 
științifice și pentru dezvoltarea creativității. Interacțiunile pe 
durata cercetării pe teren i-au determinat să reflecteze cu pri-
vire la natura investigației și la creativitate, aplicate în predarea 
matematicii și științelor în educația timpurie și asupra modului 
în care această abordare ar putea fi promovată.

Cei mai mulți profesori se referă la importanța încurajării și spri-
jinirii implicării copiilor în științe și matematică în primii ani de 
școală ca fiind un punct important de plecare pentru studiu. 
Mulți au subliniat necesitatea de a stimula motivatia și colabo-
rarea și necesitatea de a oferi un mediu diversificat, ca spațiu 
și timp, pentru explorare și învățarea bazată pe rezolvarea de 
probleme, subliniind rol major deținut de încurajarea reflecției 
și a realizării de conexiuni pentru a promova înțelegerea de că-
tre copii a conceptelor și pentru a pune în aplicare aceste idei în 
contexte variate.

În schimbul de experiență privind abordările cadrelor didactice 
s-a făcut referire în mod explicit, dar limitat, la rolul creativității 
sau a caracteristicilor investigării aplicată în științe și matema-
tică.

RQ4. 
Ce se poate face astfel încât concluziile analizei răspunsurilor 
la întrebările 1-3 să contribuie la dezvoltarea metodelor de 
predare în clasă și la formarea profesorilor (formarea inițială a 
profesorilor (ITE) și dezvoltarea profesională continuă (CPD))?

Rezultatele studiului au sugerat o serie de domenii de interes 
în formarea cadrelor didactice pentru a sprijini aplicarea inves-
tigării științifice și dezvoltarea creativității în domeniul predării 
științelor și a matematicii în educația timpurie. Acestea includ:
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In colțul cu nisip profesorul a pus materiale folosite în 
construcții, inclusiv cărămizi reale și alte unelte de spe-
cialitate pentru a ajuta în procesul de construcție, cum 
ar fi  ipsos, mistrii și nivele, precum și găleți și cazmale.
Acti vitatea a ridicat copiilor mai multe probleme.  Copiii 
au avut la dispoziție spațiu și ti mp pentru a genera 
propriile lor soluții. Au existat oportunități de colabora-
re între copii când s-au jucat si când au privit unii la alții 
în ti mp ce lucrau. Ei au luat decizii bazate pe observații 
și  pe evaluarea impactului acțiunilor lor, demon-
strând creati vitate în a realiza conexiuni și abilități de 
raționament.
Intai, cei doi copii au lucrat separat pentru ca fi ecare sa-
si construiasca c�te un zid. Cu toate acestea, după un 
ti mp au început să lucreze împreună pentru a construi 
un singur zid, împărțindu-și sarcinile pentru pregăti rea 
materialelor.
O feti ță a turnat în apă nisip pentru a le amesteca, dar 
a observat că nisipul nu poate fi  amestecat în mod 
sati sfăcător cu o canti tate mare de apă și astf el, ea a 
golit o parte din apa din găleată. Acțiunea ei sugerea-
za creati vitate în modifi carea abordării sale bazată pe 
observațiile proprii.
Celălalt copil a observat acest efect și a pus mai puțină 
apă peste nisipul din găleata sa, acțiune ce indică faptul 
că el a folosit rezultatele acti vității partenerei sale 
pentru a lua decizii cu privire la propriul său amestec de 
apa si nisip.

Episodul “Cuti a cu nisip” (3 ani) (Belgia):
Construcția unui zid

Puncte de vedere asupra naturii ști inței și matemati cii și • 
scopurile predării ști ințelor și matemati cii în primii ani de 
școală.
Caracteristi cile și rolul creati vității în procesul de învățare și • 
predare a matemati cii și ști ințelor în educația ti mpurie.
Uti lizarea acti vităților în aer liber și a unor medii educati ve • 
extrașcolare de învățare a ști ințelor și matemati cii.
Planifi carea la nivel de școală și de clasă pentru a maximiza • 
aplicarea și a conferi fl exibilitate în a promova investi garea 
ști ințifi că a copiilor și pentru a oferi oportunități pentru joa-
că și explorare (pentru ambele nivele de școlarizare).
Modalităti  prin care acti vitățile de învățare de zi cu zi pot fi  • 
planifi cate pentru a permite parti ciparea acti vă a copiilor și 
dezvoltarea creati vității.
Rolul întrebărilor în sprijinirea investi gațiior și în dezvolta-• 
rea creati vității, diferite forme de întrebări puse de profe-

sor, modalități de încuraja copiii să pună întrebări, identi fi -
când întrebări implicite în cercetarea copiilor.
Importanța și rolul diferitelor forme de reprezentare, in-• 
clusiv uti lizarea TIC, în a sprijini procesele de învățare ale 
copiilor.
Strategii de evaluare și probe care pot fi  uti lizate pentru a • 
sprijini procesul de învățare și predare a ști ințelor și ma-
temati cii în educația ti mpurie, rolul evaluării realizare de 
către colegi și al autoevaluării.

Cercetarea pe teren a oferit exemple din clasă pentru a fi  uti -
lizate în programele de formare a cadrelor didacti ce, pentru a 
ilustra și a discuta despre potențialul de creati vitate și cel refe-
ritor la investi garea ști ințifi că în cadrul practi cilor de zi cu zi de 
la clasă, în ceea ce privește domeniul ști inței și matemati cii în 
educația ti mpurie.
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În această acti vitate, copii cu vârste cuprinse între 4 si 5 ani au fost 
implicați în explorarea  unui amestec de apă și amidon realizat 
într-o tavă mare de plasti c care a fost plasată pe o masă. Copiii au 
fost liberi să parti cipe și să părăsească acti vitatea după plac. După 
o perioadă scurtă de ti mp, laborantul a pus la dispoziția copiilor, în 
tavă, diferite unelte ca de exemplu: spatule de diferite dimensiuni, 
pensule de cauciuc, o pâlnie, cu intenti a de a provoca interesul 
copiilor pentru investi gare.
Un copil a devenit foarte preocupat de această acti vitate pentru o 
perioadă mai îndelungată de ti mp, studiind amestecul și încer-
când diferite moduri de a folosi instrumentele și efectele acestor 
moduri de operare, de exemplu, folosind spatule sau pictând cu 
periile de cauciuc dur. Creati vitatea a fost evidentă în curiozitatea 
sa, în simțul de inti ati vă și implicit în acțiunile sale “Ce pot să fac 
cu asta?”. Acest lucru a fost evident atunci când au fost analizate 
observațiile lui Ryan și modul în care a uti lizat uneltele din tavă. La 
un moment dat, el a deplasat amidonul în tavă cu o spatulă mare 
cu mâna dreaptă, apoi a încercat să oprească deplasarea mate-
rialului folosind o pensulă de cauciuc în mâna stângă. Intr-un alt 
moment a săpat în amestec cu spatula. Această ofertă de strategii 
alternati ve și moduri de a folosi uneltele a furnizat de multe ori 
rezultate noi și neașteptate.

Episodul “Pasta de amidon” 
(4-5 ani) (Irlanda de Nord): 
Explorarea proprietăților pastei de amidon 
folosind diferite unelte 
Explorarea proprietăților pastei de amidon 

Recomandări privind elabo-
rarea politi cilor educaţiona-
le în Europa pentru predarea 
ști inţelor și matemati cii în edu-
caţia ti mpurie
Recomandãrile pentru dezvoltarea politi cilor educaționale sunt 
extrase din concluziile principale rezultate din diferitele faze ale 
cercetării pe teren, rezumate în secțiunea anterioarã. Ele sunt 
prezentate corelate cu componente cheie privind oportunitãțile 
oferite de investi gare, de abordarea prin rezolvare de probleme 
și de dezvoltare a creati vității în primii ani de școală, în preda-
rea matemati cii și ști ințelor: obiecti ve, pedagogie și evaluare, 
factori contextuali.

Scopuri
Scopurile curriculum-ului ar trebui să fi e:

Sã acorde o mai mare atenti e capacitãților copiilor mici de a 
se angaja în procesele asociate evaluãrii, ca si în generarea de 
idei în domeniul ști ințelor și matemati cii.

Unul dintre cei patru factori determinanți comuni pentru o 
atenție sporită acordată cercetării în domeniul predării ști ințe-
lor și matemati cii, ca și pentru dezvoltarea creati vității în clasã, 
în primii ani de școală, identi fi cați prin Cadrul conceptual al 
proiectului “Micii cercetatori creati vi” implicã recunoașterea 
tot mai răspândită a capacitãților copiilor mici și a importanței 
educației ti mpurii în a construi cunoști nțe bazate pe experiențe 
anterioare ale copiilor și promovarea competențelor și ati tdi-
nilor poziti ve. Cercetarea bibliografi că de specialitate a relevat 
o recunoaștere tot mai largă a capacitãții copiilor de a asuma 
propriului proces de învãțare și de a parti cipa la procesul de lu-



Recomandari pentru factorii de decizie si parti le interesate in
 predarea sti intelor si matemati cii in educati a ti mpurie: Rezumat

17

Copiii au petrecut ceva ti mp în pădure împreună cu profesorul 
și au observat mediului înconjurător. Scopul a fost de a valorifi -
ca oportunitățile pentru realizarea de măsurări. Ei au masurat 
înălțimea unor plante și au facut comparații folosind concepte cum 
ar fi  “mai mic”, “mai mare” și “egal”. Ei au masurat de asemenea 
temperatura la suprafața și în interiorul zăpezii, precum și tempe-
ratura apei.
Profesorul apoi a lansat o provocare “încearcați să găsiți o plantă 
care este mai mica decât înălțimea voastra”. Această acti vitate a 
oferit oportunități pentru rezolvarea de probleme și pentru par-
ti cipare, astf el încât copiiii au formulat propriile soluti i creatoare. 
Un copil de exemplu a adăugat zăpadă în scopul de a “face” ca 
planta să aibă înălțimea corectă. Copiii au fost rugați să explice și să 
justi fi ce soluțiile propuse de ei. Aceasta a oferit oportunități pentru 
uti lizarea creati vă a apti tudinilor de raționament în evaluare.

Episodul “Efectuarea de măsurări în natură” (6 ani) (Finlanda):
Încercarea de a găsi ceva de lungimea unui băț dat 

are a deciziilor în probleme care afecteazã viața lor prezentă. 
Inventarierea documentelor de politi ci educaționale a indicat 
o lipsã de coerențã a acestor politi ci sub acest aspect, cum ar 
fi  de exemplu, o neconcordanță între moti vații sau obiecti ve 
care ar putea sã pună accentul pe promovarea competențelor 
privind investi garea ști ințifi că și disponibilitatea pentru creati -
vitate, precum și pentru metodele de evaluare și criteriile care 
limitează oportunitãțile, in aîa fel incat copiii să-și demonstreze 
capacitățile. O data stabilite aceste lucruri, profesorii au nevo-
ie de ajutor pentru a recunoaște pe deplin capacitãțile copiilor 
mici de a se angaja în procesele asociate evaluării, precum și în 
formularea de idei în domeniul ști ințelor și matemati cii.

Trebuie consolidat rolul dimensiunilor sociale și afecti ve ale 
învãțãrii și legãtura lor cu dimensiuni cogniti ve de învãțare, 
cum ar fi  implicarea, dezvoltarea abilitãților de evaluare și a 
înțelegerii în ceea ce priveîte natura ști inței.

Scopurile, obiecti vele și conținutul curriculum-ului pentru ști in-
țe din țãrile partenere trebuie sã punã un accent considerabil 
pe dezvoltarea cunosti ntelor și a înțelegerii ideilor ști ințifi ce și 
a abilitãților asociate procesului de investi gare ști ințifi cã, mai 
mult decât factorilor sociali și afecti vi asociați învãțãrii ști inței. 
Evaluarea politi cilor educaționale în țãrile partenere a arãtat cã 
se acordã o atenție mai limitata dimensiunilor sociale și afecti ve 
ale procesului de învãțare în comparație cu dimensiunile cog-
niti ve. Mai precis, cea mai mare parte a documentelor de poli-
ti ci educaționale studiate pun mai puțin accent pe promovarea 
unor ati tudini poziti ve fațã de procesul de învãțare și acordă un 
interes mai redus acestora în primii ani de studiu al ști ințelor.

Predare, învăţare și evaluare
Conținutul curriculum-ului și orientarea politi cilor educaționale 
ar trebui sã:

Sublinieze rolul important al abordãrilor bazate pe joc, al 
acti vitãților inițiate de cãtre copil, ca și acti vitati lor de in-
vesti gare practi ce, atât în grãdinițã cât și în primii ani ai 
învãtãmântului primar.

Cadrul conceptual al proiectului “Micii cercetatori creati vi” 
considerã că experimentele asociate jocului ca și ocupati e de 
explorare sunt inerente în acti vitatea tuturor copiilor mici; ex-
plorarea se afl ã în centrul metodelor ti p IBSE și CA în unitățile 
școlare de educație ti mpurie. Importanța jocului în învãțarea 
ti mpurie este recunoscută pe scarã largã în literatura de specia-
litate și consti tuie o preocupare  centrală în cercetările în dome-
niul IBSE și CA. Politi cile educaționale din majoritatea țãrilor par-
tenere promoveazã explorarea sub formă de joacã la grãdinițã 
mai mult decât în învãțãmântul primar, orientare care sugereazã 
o recunoaștere a valorii sale în promovarea abilitãților și depin-
derilor creati ve. Aceastã abordare pedagogicã diferențiată în-
tre cele douã etape de învătăre a fost prezentă în observațiile 
realizate la clasã pe pacursul cercetãrilor pe teren. Educatorii 
folosesc forme deschise de joc și jocuri de rol mult mai mult 
decât profesorii din învățamântul primar și o mare parte a edu-
catorilor înțeleg acestea ca un factor “promotor al creati vității”. 
Jocul a fost factorul mai puțin reprezentat în învățământul pri-
mar. Importanța oportunitãților asociate jocului și explorării în 
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Profesorul a oferit copiilor sufi cient spațiu și ti mp pentru a lucra liber, în grupuri și pentru a explora mediul inconjurator 
după bunul lor plac. Această libertate a permis copiilor să poarte discuții în care acesti a au pus în mod spontan întrebări și 
au comentat mediul înconjurător.

Copiii au observat diferite animale mici și au fost foarte interesați, implicați și moti vați sã înregistreze și sã discute 
observațiile pe care le-au facut. 
Ei au demonstat abilitãþi creatoare prin curiozitatea lor, prin formularea propriilor întrebãri și prin conexiunile realizate cu 
experiențele anterioare:

C1: Vezi ce este aceasta ... 
C2: Aceasta este o pupa ... a fost omidã odatã. 
C1: Da, am avut una în grãdina noastrã ... se transformã într-un fl uture. 
C2: Uite cum este prinsã de copac. Va cãdea? 
C1: Cât ti mp îi ia pentru a deveni un fl uture?

Episodul “Animale mici” (6-7 ani) (Malta):
Observarea și realizarea de conexiuni cu experiența anterioară

învătământul primar trebuie să fi e mai mult apreciata, ca fi ind 
generatoare de idei și de întrebãri și ca prilej de observare a fe-
nomenelor. Rezultatele cercetării întreprinse de către parteneri 
indică posibilități de dezvoltare în conti nuare și de investi gare, 
în ceea ce privește oportunitãțile mai limitate privind folosi-
rea jocului și a întrebărilor în învătământul primar. Ar fi  foar-
te uti lă exemplifi carea modurilor în care pot fi  create astf el de 
oportunitãți în școala primarã, considerând constrângerile mai 
mari privind ti mpul disponibil și cerințele curriculum-ului.

Sã se acorde o atenție mai mare caracteristi cilor majore aso-
ciate rezolvãrii de probleme și învãțãrii și predãrii bazate pe 
investi gare îti inþifi cã, în special în ceea ce privește alocarea 
în curriculum a spațiului și ti mpului necesar pentru rezolvarea 
problemelor și pentru realizarea investi gãrii sti inti fi ce, pentru 
ca acestea sa fi e studiate în profunzime.

Trebuie, de asemenea, accentuatã nevoia de spațiu și de ti mp 

pentru profesori care sa le permitã abordãri ti p investi gare 
sti inti fi cã și posibilitãti  de a explora oportunitãțile de dezvol-
tare  a creati vitãti i, în procesul de învãțare și predare, în do-
meniul ști ințelor și matemati cii.

Curriculum-ul și cerințele privind evaluarea, ca și nevoia de spa-
țiu și ti mp, la nivelul școlii poate impune constrângeri asupra 
metodelor de predare, în special în învătământul primar. Rezul-
tatele cercetării din teren indică faptul că există presiuni lega-
te de ti mpul disponibil și de cerințele curriculum-ului, presiuni 
care limiteazã drasti c oportunitãțile pentru dezvoltarea creati -
vității și a investi gării ști ințifi ce, atât la grădiniță, cât și în invătă-
mântul primar. Aceastã tendințã se observã în mod deosebit în 
învãțãmântul primar. Cei mai mulți profesori au subliniat nece-
sitatea de a asigura un mediu adecvat referitor la spațiu și ti mp 
pentru investi gare ști ințifi că și învãțarea bazatã pe rezolvare de 
probleme, subliniind rolul major al cadrelor didacti ce în a încu-
raja refl ecția și a face conexiuni pentru a promova înțelegerea 
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Copiii au investi gat ce obiecte sunt atrase de un magnet. Obiectele investi gate au inclus si foarfeci din metal și plasti c, 
astf el încât o parte din foarfeca este atrasã de magnet și o parte nu este atrasã de magnet. Copiii au testat materialele și 
au formulat în grupuri mici propriile clasifi cãri. Apoi, împreunã, au formulat și notat o clasifi care colecti vã. Defi nirea cate-
goriei în care a fost plasatã o foarfecã a prezentat o problemã pentru clasa deoarece au fost înregistrate rezultate diferite 
pentru foarfeca, în funcție de partea obiectului care a fost testatã cu magnetul. La sfârșitul sesiunii o fata a aratat creati vi-
tate sugerând o soluție a problemei conform cãreia foarfeca ar putea fi  plasatã “pe linia” de demarcare dintre cele douã 
categorii, arãtând o nouã înțelegere a problemei canform cãreia un obiect poate aparține mai multor categorii, în funcþie 
de materialele din care este realizat.

Episodul “Atracția magneti că “ (3-4 ani și 5-6 ani) (Franța):
Dezvoltarea în comun a unor concepte prin explorare și dialog

conceptelor de către copii și punerea în aplicare a ideilor lor în 
diferite împrejurări. Studiile de caz au indicat modalitãțile prin 
care organizarea de către scoală a resurselor, a spațiului, a per-
sonalului și a programei pot sprijini sau dimpotriva, pot acționa 
ca o barierã în fața creati vității și investi gării ști ințifi ce, atât în 
procesul de predare, cât și de învãțare. Rezultatele studiului au 
indicat că un orar mai fl exibil și abordãri holisti ce de învãțare și 
predare, asociate cu învătământul preșcolar au permis profeso-
rilor o mai mare fl exibilitate pentru a urmãri interesele copiilor 
și pentru a revizui experiențe oferindu-le copiilor posibilitatea să 
se confrunte cu idei într-o gamã largă de contexte. In acest caz, 
provocarea a fost de cele multe ori mai puțin legată de ti mp, și 
mai mult de a recunoaște și de a construi pe interesele în curs 

de dezvoltare ale copiilor, a competențelor și a ideilor creati ve.

Sã includã mai explicit și mai detaliat atenti a acordatã ro-
lului creati vitãþii în predarea ști ințelor și matemati cii în 
educaþia ti mpurie. Sã ofere explicații și modele de dezvoltare 
a creati vitãþii în procesul de învãțare și predare a ști ințelor și 
matemati cii în educati a ti mpurie.

Rezultatele proiectului in toate fazele cercetării sugereazã cã un 
accent mult mai explicit și detaliat trebuie sa existe în politi cile 
educaționale privind rolul creati vitãții în ști ințã și matemati cã. 
În cazul în care în documentele ofi ciale se fac referiri explici-
te la creati vitate, ele sunt de multe ori în termeni foarte gene-
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rali, fãrã a furniza îndrumãri cu privire la ceea ce însemnă acest 
lucru, în contextul predării ști inței și matemati cii în educati a 
ti mpurie. Analiza politi cilor esucaționale în țãrile partenere a 
identi fi cat legãturi implicite cu creati vitatea în documentele de 
politi că educațională, dar acestea trebuie sã fi e exemplifi cate, 
pentru a sprijini cadrele didacti ce în transpunerea prioritãților 
politi ce în ceea ce privește creati vitatea în practi cile specifi ce de 
la clasã. Mai mult decât atât, în ti mp ce anumite metode de pre-
dare sunt adesea asociate cu creati vitatea, cum ar fi  rezolvarea 
de probleme și uti lizarea tehnologiilor digitale, existã o limitare 
în ceea ce privește politi cile asupra modului în care ar putea 
fi  uti lizate astf el de abordãri pentru a sti mula creati vitatea sau 
investi garea ști ințifi că, în domeniul ști inței și matemati cii.

Promovarea rolului acti vitãților de investi gare sti inti fi ca în a 
sprijini înțelegerea copiilor asupra ideilor ști ințifi ce și a naturii 
ști inței. Sã se acorde mai multã atenție refl ecției, ideilor al-
ternati ve, folosind caracteristi cile sociale și de colaborare ale 
procesului de învãțare șI ale investi gãrii ști ințifi ce.

Metodologiile de predare și de învãțare asociate cu investi ga-
rea ști ințifi că și creati vitatea sunt ilustrate amplu în orientãri de 
politi că educațională, în țãrile partenere. La grãdinițã se acordã 
prioritate jocului și promovarii autonomiei, în ti mp ce în învăță-

mântul primar este acordată o mai mare importanțã investi gării 
și rezolvării problemelor. A fost totuși remarcat faptul cã în cele 
mai multe țãri se face rareori referire în documentele ofi ciale la 
rolul discutării ideilor alternati ve și înțelegerii noțiunilor legate 
de natura ști inței. In mod similar, recomandãrile ofi ciale rare-
ori meționează rolul creati vității asociate cu dezvoltarea idei-
lor ști ințifi ce, refl ectate în atenția limitatã acordatã promovării 
imaginației sau discuției asupra unor idei alternati ve promovate 
prin pedagogia recomandată. În termeni mai generali, conexi-
unile cu creati vitatea în politi cile educaționale au fost în mare 
mãsurã asociate cu generarea de idei, mai degrabã decât cu 
evaluarea acestora. În încercarea de a promova oportunitãțile 
de invesigare și de creati vitate, trebuie acorată o mai mare   re-
cunoaștere rolului jucat de imaginație, refl ecție și considerarea 
ideilor alternati ve în sprijinirea înțelegerii de către copii a ideilor 
și procedurilor ști ințifi ce. Luarea în considerare a ideilor alter-
nati ve este, de asemenea, conectată în procesul de învãțare de 
factorii sociali și de crearea de oportunitãți pentru dezvoltarea 
înțelegerii legate de natura ști inței. Nu este acordată o atenție 
explicita naturii ști inței, așa cum a reieșit din rezultatele studiu-
lui politi cilor și a sondajului organizat pentru cadrele didacti ce si 
de cercetările pe teren realizate de proiectul “Micii cercetatori 
creati vi”.

Copiii au avut la dispoziþie o mare varietate de resurse pentru a crea instrumente muzicale. Acti vitatea a favorizat dezvol-
tarea creati vitãþii în mai multe moduri. De exemplu, copiii au fost încurajați sã realizeze instrumente muzicale în diferite 
moduri. Ei au aratat curiozitate în explorarea sunetele produse de instrumentele lor și faþã de modul în care aceste su-
nete ar putea fi  modifi cate, fãcând legãtura între sunetele generate și acțiunile lor. De exemplu, o fatã a elaborat propria 
sa investi gație sistemati cã. Ea a pus cu calm, cu grijã și într-un mod foarte ordonat mazãre uscatã bob cu bob în vasele 
sale. De fi ecare datã când ea a adãugat un bob de mazare a agitat vasul, a evaluat sunetul și a adãugat un bob în plus. Ea 
a conti nuat în acest fel pentru ceva ti mp. Implicit, în acțiunile ei a existat întrebarea “ce se întâmplã cu sunetul dacã mai 
adãug un alt bob de mazãre?” ºi a avut loc o explorare a relației dintre numãrul de boabe de mazãre și sunetul produs.

Episodul “Realizarea instrumentelor muzicale” (4-5 ani) (Tara Galilor):
Resurse pentru investi gațiile întreprinse de copii
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Recunoasterea importanței și rolului diferitelor forme de re-
prezentare, inclusiv utilizarea TIC, în sprijinirea proceselor de 
învãțare în cazul copiilor.

Cercetarea a indicat faptul cã rolul diferitelor forme de repre-
zentare în procesul de învãțare poate fi recunoscut pe scarã mai 
largã. Existã roluri importante pentru exprimare și înregistrare 
în diferite moduri, pentru a încuraja reflecția și evaluarea idei-
lor, strategiile și procesul de învãțare, oferind o bazã de discuție 
și dialog. Acestea pot lua multe forme: discutiile copiilor, ges-
turi, desene, texte scrise și formularea de ipoteze, redefinirea 
problemelor luând în considerare alternative posibile, și care ar 
putea implica utilizarea tehnologiilor digitale. Creativitatea co-
piilor, ca si înțelegerea lor, este evidențiată prin aceste mijloace. 
Oricare ar fi forma prin care copiii își exprimă ideile, profeso-
rul, în efortul de a concentra atenția acestora asupra modului 
în care gândesc despre ceva anume, stimuleazã conștientizarea 
meta-cunoașterii, ajutându-îi să facă “implicitul” mai “explicit”. 
Deși au existat în episoadele analizate exemple în care copiii fo-
losesc diferite forme de exprimare, acesta a fost un alt factor 
prin care partenerii au sugerat cã gama de abordãri ar putea 
fi extinsa: utilizarea mai largă de cãtre copii a TIC. Studiile re-
alizate pe teren au indicat valoarea dialogului cu copiii privind 
înregistrãrile lor, precum și potențialul reprezentărilor și expri-
mărilor, nu numai pentru înregistrările rezultatelor, ci și pentru 
stimularea proceselor de reflecție și a raționamentului.

Încurajarea contextelor semnificative și autentice care sã spri-
jine investigarea îtiintificã, legate de exemplu de evenimente 
și experiențe din viața de zi cu zi; interesele și preocupãrile 
copiilor; întrebãri care apar din proiectele multidisciplinare 
sau activitati de explorare; probleme din mediul mai larg din 
afara școlii.

Recunoscând faptul cã IBSE și CA se referă ambele la atenția 
față de rezolvarea de probleme în contexte de explorare, la in-
trebari, colaborare, motivare și reflecția care joacã un rol sem-
nificativ, eficacitatea acestor abordãri depinde în mare parte de 
rolul profesorului, susțunerea de către acesta a modului in care 
invață copiii. Rezultatele analizei biliografice privind politicile 
sugereazã cã o atenție limitată este acordată în politica educați-
onală contextelor de învãțare, cum ar fi teatru, povestiri, proiec-
te istorice sau experiențele de zi cu zi din mediul înconjurãtor. 
Exemplificarea ar fi valabilă pentru acele tipuri de contexte în 
care profesorii pot acționa și pentru modalitãțile de valorificare 
a acestora pentru a promova investigarea științifică și creativi-
tatea. Rezultatele cercetãrilor în domeniu au indicat contribuția 
importantã a contextelor ample, motivante, în generarea de 
idei, întrebãri și interese, și de asemenea, nevoia ca profesorii 
să fie atenți la caracteristicile investigării și la ideile care apar 
implicit în activitatile de explorare ale copiilor, precum și nevoia 
de timp suficient si flexibilitate a profesorului.

Crearea unei coerențe în evaluare între scopurile și obiectivele 
procesului de învãțare și prioritãțile de evaluare. In documen-
tele orientative referitoare la evaluare ar trebui sã se acorde 
mai multã atenție problemelor sociale si afective și acelora 
legate de investigare.

O temã comunã care a rezultat din cercetãrile efectuate în 
cadrul proiectului a fost lipsa unei orientări de politicã edu-
cațională în ceea ce privește atât metodele de evaluare cât și 
criteriile de evaluare, ceea ce determină o varietate considera-
bilă a abordarilor adoptate în țãrile partenere. Rezultatele au 
relevant, de asemenea, anumite provocãri asociate procesului 
de evaluare, în ceea ce privește investigarea științifică și crea-
tivitatea, dominate de o tendințã comunã în a se concentra pe 
produs, mai degrabã decât pe procesul de evaluare, sub presi-
unile exercitate de evaluarea sumativã prezentă pregnant într-
un numãr de țãri partenere. De exemplu, în timp ce evaluarea 
ideilor științifice este larg subliniată în politici, o atenție limitatã 
este acordată evaluării proceselor de investigare științifică și de 
înțelegere procedurală, și chiar mai puțin dimensiunilor sociale 
și afective ale învãțãrii, cu toate cã aceste dimensiuni sunt ade-
sea evidențiate în motivația și scopurile procesului de învãțare 
definite pentru predarea științelor și matematicii în educația 
timpurie. Aceastã neconcordanțã identificată între obiectivele 
procesului de educație și recomandările cu privire la evaluare 
așa cum apar în documentele de politică oficialã din țãrile par-
tenere, nu este prezentă și în opiniile cadrelor didactice, caz în 
care este evidentã o consistențã în valorizarea dimensiunilor 
sociale și afective ale predării și învãțării, care reiese mai ales 
din analiza efectuată cu ajutorul “spider-web”, asupra dimensi-
unilor curriculare și a evaluării.

Consolidarea dezvoltãrii strategiei de evaluare existente și 
a criteriilor de evaluare pentru a reflecta mai bine accentul 
pus pe investigarea stiintificã și pe creativitate, pentru a servi 
predãrii științelor și matematicii în primii ani de scoalã.

Politica în materie de evaluare a aratat cea mai mare variație 
de abordări între țãrile partenere. În multe cazuri, concluziile 
reflectã îndrumarea limitată pentru evaluare in pregătirea în 
domeniul științelor, ca și neconcordanțe între elementele diferi-
te din politica curriculara. Existã dovezi foarte puține în politica 
educațională privind rolul creativității, fie în prioritãțile, fie in 
metodele de evaluare din țãrile partenere. O atenție mai mare 
este acordată evaluării ideilor științifice. Înțelegerea și compe-
tențele asociate investigării științifice sunt prezente în docu-
mentele de politică de evaluare în puține dintre țãri și în doar 
câteva cazuri atitudinea constituie o prioritate pentru evaluarea 
în domeniul științelor. În general, recomandări în ceea ce priveș-
te metodele de evaluare sunt puține în majoritatea țãrilor care 
alcătuiesc consorțiul proiectului “Micii cercetatori creativi”.
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Sã furnizeze recomandãri suplimentare cu privire la abordãrile 
privind evaluarea formati vã, pentru a sprijini practi cile la 
clasã. Metodele de evaluare ar trebui sã fi e legate în mod 
clar de abordãrile multi modale folosite în practi cile de la 
clasã. Declarațiile de politi cã educati onalã ar trebui sã sti -
muleze implicarea copiilor în procesul de evaluare și sã ofere 
oportunitãți sporite pentru a refl ecta punctele forte ale copii-
lor și oportunitãțile prezente în procesul de învãțare.

În ti mp ce importanța evaluãrii formati ve este tot mai 
recunoscutã în documentele de politi cã, Raportul privind “Map-

ping and comparing recorded practi ces” (D3.2) indicã faptul cã 
sunt necesare mai multe recomandări pentru a sprijini practi -
cile de la clasã în procesul de evaluare. Zone de interes special 
includ: uti lizarea unor forme multi modale de evaluare pentru a 
oferi copiilor posibilitatea de a arãta cel mai bine ceea ce au în-
țeles și pot face; modalitãți de implicare a copiilor în evaluarea 
colegilor și în autoevaluare, pentru a sprijini refl ecția copiilor cu 
privire la procesele de investi gare ști ințifi că și la rezultatele aces-
tora; criterii pentru a evalua progresul în procesul de învãțare, 
în special în ceea ce privește inveti garea ști ințifi că îi dezvoltarea 
dispozițiilor asociate creati vității. În majoritatea țãrilor partene-

Profesorul a planifi cat o serie de acti vitãți creati ve pentru a sti -
mula înțelegerea copiilor asupra dimensiunilor relati ve ale Soare-
lui și Pãmântului și a distanțelor dintre ele, oferind o varietate de 
materiale pentru a reprezenta Soarele și Pãmântul și distanța din-
tre ele, oferindu-le ti mp pentru a pune întrebãri și a oferi idei și 
explicații. De exemplu, profesorul a formulat problema: “În cazul 
în care Soarele este reprezentat de o minge, care ar fi  mãrimea 
Pãmântului și care ar fi  distanța dintre ele”. Copiii au dovedit 
imaginație prin a sugera cã Pamântul ar putea fi  reprezentat de 
un bob și ca “oamenii ar fi  de dimensiunea microbilor”, realizând 
în acest fel conexiuni asociate cunoști nțelor anterioare.
Copiii au fost rugați sã-si foloseascã mâinile  pentru a indica 
diametrul unei mingi (Soarelui) și au fost întrebaþi cât de multe 
astf el de diametre ar reprezenta distanța dintre Soare și Pãmânt. 
Când copiii au afl at cã ar nevoie de circa o sutã au fost fascinați. 
Profesorul a dat apoi copiilor o sutã de bucãți de hârti e, fi ecare 
având lungimea egalã cu diametrului în discuþie pentru a ilustra, 
prin dispunerea acestora pe coridor, a distanței dintre Soare și 
Pãmânt.
Prin propriile lor observații copiii au dedus cã un bob pe care l-au 
ales pentru a reprezenta Pãmântul, nu a mai putut fi  vãzut din 
locul unde a fost poziþionata mingea, care reprezintã Soarele. 
Ulterior ei au dedus cã distanța dintre Soare și Pãmânt este prea 
mare și Pãmântul prea mic pentru putea fi  vãzut de pe Soare. 
Curiozitatea copiilor a fost sti mulata; ei au adus cãrți despre tema 
în discuþie, au vorbit cu pãrinții lor și au pus mai multe întrebãri. 
De exemplu, ei au fi gurat în desene propria întrebare la care au 
încercat sã rãspundã: “Cum a ajuns  Copernic la  concluzia cã 
Pãmântul se mișcã în jurul Soarelui?”

Episodul “Distanța până la soare” (5 ani) (Portugalia):
Ințelegerea dimensiunilor relati ve ale Pământului și Soarelui și
a distanței dintre ele
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re se face referire limitată sau nu există nici o mențiune privind 
valoarea conferită de diferite probe, cum ar fi imagini, grafice 
și gesturi relevante pentru scopul evaluãrii. Din nou, a fost re-
marcat un contrast existent între rezultatele investigării docu-
mentelor de politicã educațională și răspunsurile profesorilor la 
sondaje, care au indicat cã abordãrile profesorilor în ceea ce pri-
vește evaluarea tind sã includã evaluarea rãspunsurilor copiilor 
în forme variate, în special în Grecia, România și în Anglia, unde 
profesorii din învătământul preșcolar au raportat că țin cont de 
exprimările multimodale ale copiilor, în procesul de evaluare. 

Nu același lucru se poate spune în ceea ce privește practicile de 
evaluare între colegi și de autoevaluare, deoarece numai apro-
ximativ jumatate din cadrele didactice chestionate au raportat 
ca folosind aceste abordări destul de des sau foarte des. Dis-
crepanțele constatarile în ceea ce privește rolul limitat acordat 
evaluării între colegi și al autoevaluarii sugereazã cã evaluarea 
în primii ani de învãțãmânt se găsește mai mult în mâinile pro-
fesorilor, implicarea copiilor fiind limitată.

Factorii contextuali
Rezultatele întregului proiect au identificat, de asemenea, o se-
rie de factori contextuali importanți de stimulare a creativitãții 
și investigării științifice în domeniul predării științelor și mate-
maticii. Rezultate din sondajul adresat profesorilor, ca și ale cer-
cetării pe teren în școli indicã faptul cã existã o nevoie de:

A asigura în școli suficiente resurse și facilitãți pentru a sprijini 
activitatile de investigare practice și rezolvarea de probleme 
în domeniul științelor și matematicii în educatia timpurie.

In toate rapoartele de țară (D4.3) partenerii au identificat im-
portanța existenței resurselor ca oportunitate oferită dezvoltării 
investigarii științifice și creativității în învătărea științelor și ma-
tematicii în educația timpurie. În unele din rapoartele de țară 
lipsa resurselor a fost identificata ca prezentând o provocare în 
implementarea investigării științifice și abordărilor bazate pe re-
zolvarea de probleme în procesul de învățare și predare. 

Partenerii au identificat în special necesitatea alocării de fonduri 
suplimentare pentru a sprijini utilizarea TIC și pentru a extinde 
metoda rezolvării de probleme de către copii și a proceselor de 
investigare și de dezvoltare a mediului școlar în ansamblu, în 
special pentru activități în natură.

Extinderea oportunitãților de dezvoltare profesionalã 
continuã în domeniul predãrii științelor și matematicii în edu-
catia timpurie.

Importanța oportunităților existente pentru dezvoltarea pro-

fesională a cadrelor didactice a fost subliniată în rapoartele de 
țară. În prezent, accesul la dezvoltare profesionala continua 
(DPC) este foarte variat în cadrul parteneriatului. Este nevoie 
de o recunoaștere în plus a valorii și importanței formării conti-
nue și a calificării profesionale. Rapoartele de țară au identificat 
prioritățile cheie pentru formarea cadrelor didactice în a spri-
jini investigarea științifică și creativitatea în domeniul predării 
științțelor și matematicii în educația timpurie. 

A  fost subliniată importanța care trebuie acordată spațiului și 
timpului astfel încât cadrele didactice să poată practica meto-
da investigării științifice, de a explora oportunitățile referitoare 
la dezvoltarea  creativității, în procesul de învățare și predare 
a științelor și matematicii, ca și pentru a câștiga încredere în 
sine. Rapoartele au subliniat necesitatea de a cunoaște și de a 
înțelegere dezvoltarea copilului și educația timpurie în dome-
niul științelor și matematicii, astfel încât acestea să fie incluse în 
programele de formare a cadrelor didactice, pentru a le sprijini 
în recunoașterea și construirea de către copii a unor păreri, idei 
și activitati de explorare. În cele din urmă s-a evidențiat nevoia 
in formarea continuă a cadrelor didactice, de a utiliza mediul 
inconjurator pentru a sprijini învățarea și predarea științelor și 
matematicii, atât mediul din interiorul scolii, căt și cel din afara 
școlii, si mediul mai larg al comunității de dincolo de școală.

Incurajarea dialogului cu pãrinții și comunitatea mai largã în 
ceea ce privește obiectivele educaþiei în domeniul științelor 
și matematicii în primii ani de scoalã, inclusiv dezvoltarea 
de competențe, procese și atitudini legate de investigarea 
stiintificã și rolul lor în dezvoltare, nu doar a cunoștințelor 
faptice, ci a înțelegerii pe termen lung a conceptelor.

Diferitele faze ale proiectului asociate cercetărilor privind poli-
ticile, sondajul de opinie in randul profesorilor și cercetarea pe 
teren în școli au arătat oportunitățile oferite prin politici pentru 
promovarea investigării științifice și a creativitătii în domeniul 
științei și matematicii în educația timpurie. De exemplu, obiec-
tivele pentru educația în domeniul științelor și matematicii au 
indicat, atât în politică, cât și în practică, în țările partenere, ac-
centul comun care se pune pe promovarea curiozității și mo-
tivarii copiilor și importanța explorării și investigarii realizate 
de copiii mici. Cu toate acestea, au fost identificate provocări 
comune asociate cu cerințele de conținut ale curriculum-ului și 
cu focalizare pe evaluarea sumativă în școlile primare. Ambele 
pot conduce la un accent pus pe cunoștințe faptice, mai degra-
bă decât pe înțelegerea profundă si atenție pentru rezultate, în 
detrimentul dezvoltării deprinderilor, atitudinilor și proceselor 
asociate cu investigarea științifică și creativitatea. În timpul ce-
recetărior întreprinse pe teren un număr de cadre didactice din 
țările partenere, a făcut comentarii cu privire la presiunile pe 
care le-au simțit din partea părinților pentru a se concentra pe 
cunoștințe faptice si notare.
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