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Introducere 

 

Proiectul de cetățenie și matematică (PiCaM – Project in Citizenship and 

Mathematics) include învățarea globală critică în predarea și învățarea matematicii în 

școală. Materiale curriculare au fost concepute pentru a fi explorate de elevi. 

Vizează învățarea la 10-12 ani, dar multe dintre acestea sunt potrivite și pentru o 

arie mai largă de vârstă, cu mici adaptări. 

Proiectul este condus de Universitatea Sheffield Hallam din Anglia și are parteneri în 

cinci țări: Development Education Center South Yorkshire, Anglia; Fundația Aga 

Khan (PT), Portugalia; Universitatea din Tesalia, Grecia; Universitatea din București, 

România; Mathematikum, Germania. Legăturile dintre profesori și dintre studenții 

viitori profesori din aceste țări partenere, în cadrul activităților de practică 

pedagogică, vor fi promovate prin activități eTwinning, care fac parte integrantă din 

curriculum.  

Acest curs de formare continuă servește ca introducere a gândirii din spatele 

proiectului și ca suport pentru implementarea acestuia. Facilitatorii pot selecta 

oricare dintre activitățile matematice pentru ca profesorii să gândească și să aplice 

ideile din curs într-un mod care să se potrivească contextelor lor locale și să vizeze 

rezultatele prevăzute în PiCaM. Până la finalul cursului, cadrele didactice: 

• vor experimenta și vor reflecta asupra materialelor PiCaM 

• vor înțelege conceptele care compun cetățenia globală  

• vor conștientiza modul în care abordările P4C (Philosophy for Children – 

filosofie pentru copii) pot fi utilizate pentru a favoriza înțelegerea de către copii 

a matematicii și a cetățeniei globale. 

În sesiunea finală, profesorii sunt încurajați să împărtășească experiențele de 

utilizare a materialelor din clasă și să ofere feedback. Sunt încurajați să consemneze 

reflecții de parcurs privind propriile răspunsuri și cele ale elevilor la activități, 

utilizând, spre exemplu, o tablet, o tablă electronică, un jurnal (constituit de către 

studenți și/ sau elevi, tweet-uri sau Facebook etc.).  

http://www.citizenship-and-mathematics.eu/index.php?article_id=24&clang=3
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Organizarea cursului 

 

Cursul constă în 10 ore de învățare cu suport tutorial și încă 10 ore de studiu 

independent și de pregătire pentru predare. Este împărțit în patru module, fiecare 

acoperind un timp de studiu de două-trei ore. Sunt proiectate ca module nucleu 

(modulele 1 și 2) și module de aprofundare ulterioară (modulele 3 și 4). Astfel, este 

posibilă o varietate de modele de livrare diferite, dintre care unele pot include 

învățarea online. De exemplu, modulele 1 și 2 pot fi parcurse într-o sesiune de o 

singură zi, putând opta pentru un model similar pentru modulele 3 și 4. Alternativ, o 

serie de trei până la șase sesiuni de seară pot fi susținute cu câte un modul în 

fiecare seară. Și alte modele sunt posibile, în funcție de constrângeri și oportunități 

locale. Directorii de școli sunt invitați să participe la modulele 1 și 2. 

 

Modulele 

 

Cele patru module sunt următoarele: 
 

1. Echilibru și interdependență: Modele și conexiuni 

2. Matematica și pedagogia P4C în PiCaM 

3. Schimburi interculturale: Maximizarea oportunităților 

4. Matematica și pedagogia P4C revizuite: Formularea de ipoteze și verificarea 

informațiilor 

 

Competențe și subiecte matematice și globale 

 

Ca parte a primului modul, participanții sunt invitați să ia în reflecteze la cum este 

lumea astăzi și cum ar putea fi în viitor, iar apoi să enumere cunoștințele, 

înțelegerea, capacitățile și dispozițiile necesare pentru a fi cetățean global într-o 

lume pe care o descriu și o prezic. Acesta este un preludiu al introducerii 

competențelor globale și matematice dezvoltate din Principiile conceptuale și 

metodologice ale PiCaM. Activitățile PiCaM sunt prezentate în fiecare dintre cele 

patru module. Participanților la curs li se oferă apoi oportunitatea de a identifica 

acele competențe care cred că sunt vizate de fiecare activitate, folosind grila de 

analiză a activității PiCaM de pe pagina următoare.

http://www.citizenship-and-mathematics.eu/index.php?article_id=39&clang=5
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Grilă de analiză a activităților PiCaM 

 

COMPETENȚE MATEMATICE   Teme din curriculumul pentru matematică  

1)   Identificarea tiparelor și a conexiunilor   Valoarea numerelor și a poziției  

2)   Formularea de întrebări (gândire critică)   Operații cu numere  

3)   A fi organizat și sistematic   Fracții și decimale  

4)   A fi rezilient și flexibil   Măsurători  

5)   Formularea de ipoteze și verificarea informațiilor   Geometrie (spațiu și formă)  

6)   Vizualizarea, imaginarea și utilizarea intuiției   Funcții, secvențe și algoritmi  

7)   Utilizarea abordărilor concrete multi-senzoriale   Algebră și ecuații  

8)   Folosirea reprezentărilor și a simbolismului   Date, statistici și întâmplare  

9)   Modelare și gestionarea incertitudinii     

10) Utilizarea analogiilor     

11) Utilizarea argumentației și a raționamentului     

   Teme ale cetățeniei globale  

COMPETENȚE DE CETĂȚENIE GLOBALĂ   Inegalități și ierarhii  

A) Capacitatea de a examina probleme globale   Conflicte instituționale și drepturile omului  

B) Înțelegerea diverselor perspective asupra lumii   Buen Vivir – a trăi bine (integrare socio-ecologică)  

C) Interacțiuni pozitive cu persoane care sunt diferite   Mediu și sustenabilitate  

D) A acționa constructiv pentru starea de bine socială   Moștenirea colonialismului  

E) Capacități analitice și de gândire critică   Dezvoltări și interdependențe socio-economice  

F) Capacități de comunicare și cooperare   Sisteme de cunoaștere alternative  

G) Abilități de rezolvare de conflicte   Relații culturale și interculturale  
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Modulele 

1. Echilibru și interdependență: Modele și conexiuni 

Scurtă introducere în PiCaM: Cetățenie, matematică și filosofie pentru copii 

(Philosophy for Children - P4C). 

Rugați participanții (într-o activitate frontală) să vină cu orice cuvinte la care se pot 

gândi pentru a descrie lumea de azi. Scrieți mare aceste cuvinte pe un flipchart, cu o 

cariocă groasă, pentru a putea fi vizibile tuturor. 

Acum cereți participanților, împărțiți pe grupuri, fiecare grup așezat în jurul unei 

mese cu o foaie de hârtie de tip flipchart și carioci colorate, să imagineze un elev 

care are competențele unui cetățean eficient și responsabil într-o lume așa cum a 

fost descrisă în activitatea anterioară. 

Distribuiți-le copii ale grilei de analiză a activității PiCaM și rugați-i să spună dacă 

observă vreo corelație între competențele imaginate pentru elevul lor și cele ale 

proiectului PiCaM. Principiile conceptuale și metodologice ale PiCaM la care s-ar 

putea să doriți să vă referiți oferă anumite date de context care țin de proveniența 

ideilor.  

Prezentați succint temele cursul și descrieți pe scurt ideea eTwinning. Profesorii își 

împărtășesc unii altora experiențele de utilizare a activităților și abordările pentru 

promovarea cetățeniei globale și pentru dezvoltarea competențelor în matematică. 

Discutați despre evaluarea proiectului și cercetarea aferentă, oferind informații 

suplimentare, după caz. 

Prezentați activitățile, încurajând participanții să lucreze împreună unele dintre 

sarcini și apoi să le asocieze cu competențele și temele matematice și de cetățenie 

globală, folosind grila de analiză a activității PiCaM (de pe pagina anterioară). 

Activități sugerate (disponibile pe pagina web PiCaM) 

Fair & Square: pătrate magice, latine și vedice (ex. Sarcinile 1-3) 

Transformarea lumii din jurul meu: matematică și inspirație culturală în design 

(ex. Sarcinile 1-3 și 5) 

Încurajați cadrele didactice să exploreze materialele cu clasele lor și să se 

pregătească să ne împărtășească rezultatele în sesiunile următoare. 

Puneți-le la dispoziție copii ale documentului Principii conceptuale și 

metodologice. Pentru materialele curriculare, eTwinning și modulele de formare 

continuă. 

http://www.citizenship-and-mathematics.eu/
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2. Matematica și pedagogia P4C în PiCaM 

Să gândești matematic cetățenia globală necesită abilități bune de gândire și 

raționament. În această sesiune, vom explora modul în care utilizarea unei abordări 

filozofice (P4C) poate permite profesorilor să sprijine gândirea și raționamentul 

elevilor în privința matematicii și cetățeniei globale. Pe site-ul PiCaM sunt oferite 

câteva informații despre P4C, inclusiv cele 10 etape ale unei interogații. Profesorii 

vor învăța, de asemenea, cum să includă gândirea critică, colaborativă, creativă și 

condescendentă (4C - critical, collaborative, creative and caring thinking) prin jocuri, 

activități și dialoguri filosofice. Pe parcurs, cadrele didactice discută oportunitățile și 

provocările pe care le aduc materialele și pedagogia PiCaM. 

Filosofia pentru copii (P4C - Philosophy for Children) abordată în PiCaM 

Această scurtă introducere intenționează să familiarizeze participanții cu pedagogia 

P4C.  

1 Începeți prin a arăta un clip SAPERE: youtube.com/watch?v=awr4InsWRkA  

2 Rugați participanții să reflecteze asupra a ceea ce au observat despre profesor și 

elevi 

(Elevii vorbesc în cea mai mare parte, elevii vorbesc și gândesc, stând într-un cerc, 

profesorul doar facilitând.) 

3 Oferiți o scurtă introducere a metodei P4C 

P4C este originară din SUA de la sfârșitul anilor 1960, iar versiunile acesteia s-

au răspândit în aproximativ 60 de țări din întreaga lume. A ajuns în Marea 

Britanie în anii 90, în urma emisiunii unui program BBC numit „Socrate pentru 

cei de șase ani”, unde profesorii Matthew Lipman și Ann Sharpe de la 

Universitatea de Stat Montclair, New Jersey au explicat obiectivele și 

metodologia P4C și au arătat rezultatele de succes cu copii în vârstă de șase 

ani. 

4 Prezentați citate pe temele Filosofie și Filosofie pentru copii (P4C) 

Filozofie 

„Filosofia încearcă să clarifice și să lumineze aspecte nelămurite și 
controversate… scopul este cultivarea excelenței în gândire” (Lipman, 1988) 

Filosofie pentru copii (P4C) 

„modul de a gândi împreună și de a împărtăși gânduri și întrebări despre marile 
idei” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=awr4InsWRkA
https://www.youtube.com/watch?v=vyD0l9En6Io
https://www.youtube.com/watch?v=vyD0l9En6Io
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5 Introduceți două moduri de încorporare a P4C în PiCaM. Ambele abordări includ 

cei 4C - gândire critică, colaborativă, creativă și condescendentă.   

5.1 Elevii din videoclipul de mai sus au luat parte, cu întreaga clasă, la o activitate 

bazată pe investigație, care a urmat pașii: 

• Stabilirea regulilor de bază: (de exemplu, ascultarea, o singură persoană 

vorbește într-un anumit moment etc.) 

• Stimuli: (de exemplu, piesa de puzzle) 

• Punerea de întrebări 

• Votarea unei întrebări 

• Împărtășirea primelor gânduri 

• Discuții 

• Împărtășirea ultimelor gânduri 

• Revizuirea investigației 

Exemplu:   

Fair & Square: pătrate magice, latine și vedice 

Sarcina 7 – O abordare filosofică pentru copii (P4C) 

După cum pătratele magice conțin numere cu modele armonice și proporții, există 

anumite tipuri de proporții matematice armonice și în natură. Filmul scurt „Nature by 

Numbers” de Cristobal Vila este un stimulent excelent P4C și poate duce la întrebări 

filozofice despre creație, viață, modele, determinism și subiecte similare. 

5.2 Profesorul poate încorpora jocuri folosind tehnica „Gândește, implică-te, justifică 

și reflectează” pentru a explora conceptele/ provocările cetățeniei globale sau 

matematica (sau ambele).  

5.3 Activitățile curriculare de mai jos folosesc aceste două abordări pedagogice: 

Exemplul 1:   
Crearea de jocuri şi jucării matematice: ocazii pentru munca în echipă 
Sarcina 1 - Joacă un joc 
Sarcina 2: „Gândește, implică-te, justifică și reflectează” – Jocul „ingredientelor” 
Ce „ingrediente” (abilități, atitudini, cunoștințe) sunt necesare pentru a juca bine 
acest joc?  Care este cel mai important și care este cel mai puțin important 
(gândește, implică-te): Plasați ingredientele pe o linie continuă de la cel mai 
important la cel mai puțin important. 
Justificați alegerea/ reflectați asupra argumentelor (justifică, reflectează): spuneți-i 
persoanei din apropierea dvs. care este argumentelor dvs. și apoi cereți 
argumente din partea întregului grup, permițându-le participanților să se 
răzgândească în timp ce reflectează asupra a ceea ce aud. 
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Exemplul 2:  
Criza globală și solidaritatea locală: Datorii vs bani ca bun comun 
Sarcina 1: Explorați cu copiii conceptele de „criză” și „solidaritate” la nivel global și 
local 
Sarcina 2: Interpretarea datelor regăsite în mass-media 
Stimul: imagini vizuale ale 'crizei' în media 
Generați întrebări, votați pentru o întrebare, discutați (utilizând cei 4 C)  
Sarcina 3: Băncile sau casele de amanet nu împrumută bani gratuit 
Descrieți/ discutați despre bănci și case de amanet – solicitați argumentarea alegerii 
între cele două – „De la care dintre cele două ați lua bani?” 
Gândește, implică-te, justifică și reflectează (evaluați motivele proprii și ale altora) 
 

 

Mai multe informații: paginile web SAPERE - www.sapere.org.uk 

Pregătirea pentru sarcina nestructurată: Una sau două activități sunt 

prezentate succint. Studenții decid ce activități să exploreze la orele lor de practică. 

Realizează o hartă de corespondență între cei patru C ai P4C în raport cu activitățile 

din curriculum și iau în considerare modul în care le pot utiliza în practică. 

3. Schimburi interculturale: Maximizarea oportunităților 

În această sesiune ne vom concentra înțelegerea modalităților de colaborare cu alte 

școli prin intermediul platformei eTwinning. Sunt prezentate una sau două activități, 

iar profesorii discută modul în care pot acționa prin activitățile propuse pentru a 

maximiza schimburile interculturale. 

Activități sugerate 

Crearea de jocuri şi jucării matematice: ocazii pentru munca în echipă (Ex. 

Sarcinile 1 și 2 [Pașii 1 și 2]) 

Criza globală și solidaritatea locală: Datorii vs bani ca bun comun (Ex. Sarcinile 

1 și 2) 

Aspectul unei țări, în fracții. Explorarea utilizării terenurilor cu ajutorul 

matematicii (Ex. Sarcinile 1 și 2) 

Primii pași în eTwinning 
 
Pasul 1: Conectare 
Odată intrat(ă) în contul dvs. eTwinning (etwinning.net), mergeți la eTwinning Live.  
 
Pasul 2: Intrați într-un proiect PiCaM 
În secțiunea Proiecte, introduceți „picam” și faceți clic pe Căutare.  
Dacă ați identificat un proiect convenabil, citind cu atenție descrierea preliminară a 
fiecăruia, contactați inițiatorul sau un membru al echipei de proiect, exprimându-vă 
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intenția de a vă alătura. Puteți face acest lucru prin scrierea unui mesaj privat 
oricărui membru al echipei de proiect (de preferință, unui inițiator). Acesta vă va 
adăuga ca partener de proiect, atribuindu-vă rolul de membru sau administrator.  
Apoi puteți răsfoi secțiunile din Twinspace-ul proiectului. 
 
Pasul 3: (Re-)elaborați proiectul 
În funcție de curriculum și de nevoile elevilor dvs., elaborați planul activității 
eTwinning, împreună cu ceilalți profesori participanți. 
 
Notă:  E posibil ca, la momentul căutării dvs., niciunul dintre proiectele listate să nu 

fie deschis pentru a primi noi parteneri. În acest caz, repetați căutarea periodic SAU 

inițiați dvs. un proiect pornind de la un kit PiCaM. Aveți mai multe informații pe 

website-ul PiCaM (citizenship-and-mathematics.eu). 

Pregătirea pentru modulul 4: în acest modul vom evidenția conexiunile cu temele 

și competențele cetățeniei globale, raportându-le la competențele matematice cerute 

de curriculumul național. Pentru întâlnire, profesorilor participanți li se cere să 

pregătească activități obișnuite, axate pe formularea de ipoteze și verificarea 

acestora. 

 

4. Matematica și pedagogia P4C revizuite: Formularea de ipoteze și 

verificarea informațiilor 

În această sesiune vom revizui și explora în continuare abordările pedagogice 

prezentate în modulul 2, lucrând cu activitățile PiCaM și cu idei din programa 

școlară. Cadrele didactice explorează legăturile dintre temele cetățeniei globale și 

cerințele curriculum-ului național. Vizăm modul în care cetățenia globală poate oferi 

elemente pentru dezvoltarea competențelor prescrise la matematică, deschizând și 

oportunități pentru a include unele dintre activitățile PiCaM. 

Activități sugerate 

Corpuri matematice (Ex. scurte exemple din Sarcinile 1 până la 4) 

Cartografierea lumii noastre cu ajutorul matematicii (Ex. Sarcinile 1 - 4) 

Percepția timpului: culturi și calendare (Ex. privirea de ansamblu) 

Această sesiune mai are rolul să ofere profesorilor ocazia de a-și împărtăși 

experiențele (inclusiv din eTwinning) de utilizare a materialelor la clasă și de a 

planifica alte activități colaborative.  

http://www.citizenship-and-mathematics.eu/
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Cadre didactice luând parte la o activitate din Corpuri matematice 

 

 

 

 

 

 

Cu excepția cazului în care se menționează altfel, această lucrare este licențiată sub licența 

internațională Creative Commons Attribution 4.0. Pentru a vizualiza o copie a acestei licențe, vizitați 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Website-ul PiCaM și materialele proiectului reflectă perspectiva autorilor. Comisia Europeană nu este 

responsabilă pentru modul în care ar putea fi reutilizate informațiile pe care le conțin. 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

