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Modelul de competente SPACIT 

 Pentru a numi cunoștințele, calitățile și atitudinea esențiale pe care cursanții le vor dobândi și 
dezvolta in domeniul educației SPACIT, exista un model de structura de competente, care se mulează 
pe dimensiunile și relațiile SPACIT. Modelul de Competențe SPACIT se axează pe următoarele șase 
puncte-cheie:  

 

•••• Domeniul tehnologiei si metodologiei geo-media: Acest capitol vizează utilizarea geo-media 
(web 2.0) in procesele de consum, producție si comunicare, prin identificarea câmpului semantic din 
jurul geo-media, ca element-cheie al construcțiilor sociale de zi cu zi. Acest lucru presupune 
maturitate tehnologica. De asemenea, este necesara prelucrarea datelor spațiale și tehnicilor GI in 
domeniile consumului, analizei, producției și comunicării, în relație cu utilizarea crescută a geo-
media. Aceste competențe deschid un spectru de posibilități, aduc la cunoștința publicului 
multitudinea de unelte disponibile și susțin creativitatea.  

•••• Reflecții cu privire la utilizarea geo-media: Acest capitol face referire la consumul datelor 
obținute cu ajutorul geo-media. Are la baza o extensie a diagramei clasice a consumului: in primul 
rând, geo-media ca si construcție sociala cu o reprezentare limitata a lumii, trebuie analizată, privită 
critic, astfel încât să extindă introspecțiile și perspectivele (Harley 1989). In al doilea rând, 
utilizatorul trebuie să privească spre propriul consum geo-media, să fie conștient de propriile 
ipoteze (MacEachren 1992). Aceasta zona include conștientizarea influentei geo-media în acțiunile 
umane individuale sau colective. De asemenea, implica o căutare a unei alternative la construcțiile 
spațiale si o posibila reprezentare geo-media a acestora.  

•••• Comunicarea prin intermediul geo-media: bazându-se pe tradiția counter-mapping-ului (Turnbull 
1998), tehnologia web 2.0 oferă noi provocări (de exemplu, capacitatea de a exprima viziuni si 
construcții spațiale alternative prin vizualizări proprii, de a le comunica si de a le negocia cu alții prin 
intermediul geo-media). În ceea ce privește argumentarea si negocierea ca procese non-liniare, 
este necesara o raportare strânsa la teoria comunicării, pentru a servi scopul reprezentării și a 
susține discursurile sociale.  

•••• Domeniul spațial: Acest capitol face referire la conceptul relativ al spațiului ca principal element al 
SPACIT. Acest lucru implica reprezentarea sociala a spatiilor , prin asocierea unui interes semantic 
materiei fizice. La spațiul fizic se poate face referire folosind conceptele absolute ale spațiului. 
Acestea fac de asemenea referire la reprezentările spațiale si gândirea spațiala (cf. NRC 2006). O 
cunoaștere matura a spațiului implica o conștientizare a conceptelor relaționale ale spațiului și 
consecințele acțiunilor în spațiu.  

•••• Domeniul educației civice: Acest capitol face referire la emanciparea educației civice si a cadrului 
normativ în abordarea procesului de negociere democratică și a drepturilor omului. Oferă o atenție 
deosebită rolului instituțiilor și comunităților, relațiilor de putere in societate si implicării. Practic, 
realizează o legătura intre spațiu și cetățenie prin implementarea termenului de “cetățenie spațiala”.  

•••• Strategii de implementare: Acest element trebuie înglobat in predarea SPACIT, incluzând crearea 
unor medii de învățare prielnice, precum și aspectul creșterii profesionale din perspectiva educării și 
pregătirii profesorului.  
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Structura competentelor SPACIT poate fi cel mai bine reprezentata ca un conglomerat de calități uni-
dimensionale. Pilonii “Tehnologie geo-media si domeniul metodologiei”, “Reflecții cu privire la utilizarea 
geo-media” si “Comunicare prin geo-media” alcătuiesc nucleul competentelor-cheie SPACIT. Aceste trei 
elemente sunt legate de aplicarea practica a competentelor, abilitaților și atitudinilor in domeniul 
competentelor generale, înaintea competențelor instrumentale (de exemplu, aptitudini de comunicare, 
informare, management al informației, rezolvare a problemelor si decizionale) si a celor interpersonale 
(de exemplu, interacțiune sociala, colaborare și abilitați de lucru in echipa). Aici, accentul cade asupra 
utilizării reflexive a geo-media (web 2.0) in comunicarea unilaterala sau multilaterala si partajarea 
mediilor de comunicare.  

“Domeniul spațial” si “Domeniul educației civice” pot fi privite ca o serie de straturi orizontale  
suprapuse, care susțin nucleul calităților SPACIT. Acestea sunt conectate la aspectele teoretice ale 
fiecărei ramuri cognitive, fiind astfel palpabil legate de cunoștințe specifice, calități și aptitudini.  

In cele din urma, “Strategiile de implementare” SPACIT nu sunt incorporate in celelalte capitole, ci 
reprezintă funcții ale unei structuri interconectate, necesara pentru a le lega de educația SPACIT in sine 
si a implementa crearea unor situații de învățare reflexive, prin combinarea unor aspecte variate ale 
competentelor digitale si geo-media (de exemplu, implicarea critica și reprezentările geo-spațiale).  

 

The SPACIT competence model shown as a conglomerate of the single competences dimensions 
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 Modelul de competenta SPACIT este prezentat intr-o forma tabulară, unde coloanele reprezintă 
dimensiunile competentei, componentele sale separate ca si KSA-ul, in continuare asamblat in grupe. 
Rândurile marchează afilierea dimensiunilor separate in cadrul modelului de competenta bazat pe 
funcția lor distincta si, astfel, poate fi rezumat ca si "Competente esențiale (core) SPACIT" (adică 
competente interpersonale si instrumentale); "Competente specifice unei teme si "Competente-cadru 
pentru Implementarea SPACIT (adică, competenta sistemica. Fiecare dimensiune a competentei este 
subdivizata in cel puțin doua componente de competenta. Prima este etichetata drept "meta-nivel". 
Aceasta oferă explicația pentru fiecare dimensiune in contextul conceptului SPACIT, descriind 
cuprinzătorul (overarching) KSA, fundamental pentru toate celelalte sub-categorii ale dimensiunii 
specifice. In afara acelui element de competenta coerent, mai exista componente individuale 
suplimentare, descrise după cum urmează: 

Competente de baza (core) SPACIT 
• Procesarea de informații geo-media 

Aceasta arie conține KSA-ul necesar pentru mânuirea matura a geo-datelor, in cadrul geo-
mediei cu baza Web 2.0, bazate pe abilitați atât tehnice cat si GIS&T metodologice, legate de 
activități cat si de procesele de consum, producție si consum profesional a geo-mediei ca si 
aspecte de comunicare tehnica in forma de rețea de socializare. 

• Consumul reflexiv de geo-media 
Referindu-se la dimensiunea de " Reflectare asupra necesitații geo-mediei", aceasta 
componenta descrie  
KSA-ul ca fiind fundamental , gândindu-ne la rolul si impactul geo-mediei ca si costructii sociale. 

• - Consumul reflexiv de geo-media: 
Referindu-ne la dimensiunea "Reflectării asupra utilitarii geo-mediei", aceasta arie conține KSA-
ul necesar utilizatorului pentru a reflecta asupra propriului consum de geo-media, fiind conștient 
de propria ipoteza de construcție. Aceasta implica conștientizarea influentei ce o exercita geo-
media asupra activităților zilnice ale noastre cat și a celorlalți oameni. 

• - Strategii și activități de comunicare: 
In cadrul domeniului: "Comunicare cu geo-media", competenta de comunicare strategica 
conține KSA-ul necesar pentru a îndeplini misiunile și pentru a întreprinde unele activități, 
acțiuni pentru a realiza sau evita un obiectiv vizat (intended) in cadrul unei probleme (spatiale) 
ca si un proces discursiv. Prin aceasta se înțelege a organiza si a exprima in mod expres și a-și 
împărtăși propriile viziuni spațiale și construcții în cadrul proceselor de comunicare, folosind 
vizualizări spațiale și non-spațiale, ca și diferite medii(media), cum ar fi text, imagini, și desene, 
etc., incluse intr-un mediu discursiv geo-media, implicând activități de comunicare de receptare, 
producție, interacțiune si mediatizare. 

• - Competenta socio-lingvistica: 
In cadrul domeniului "Comunicare prin geo-media", competenta de comunicare socio-lingvistica 
descrie KSA-ul necesar pentru a comunica corespunzător intre reprezentanți de diferite 
comunități culturale sau grupuri instituționale, respectând convențiile sociale, normele si 
regulile. Mai presus de toate, aceasta este legata de competenta inter-culturala de a fi capabil 
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de a compara in mod reflectiv propria poziție sau apartenenta intr-o anumita comunitate cu cea 
de membru a unei anumite comunități țintă, si astfel, a evita neînțelegerile si conflictele. 

• Competenta pragmatică: 
In cadrul domeniului "Comunicare prin geo-media", competenta de comunicare pragmatica 
conține KSA-ul necesar individului pentru a realiza in mod eficient funcțiile de comunicare 
(spațiala), pe o cale discursivă, interactiva și (non)lineara, identificând principiile după care 
mesajele sunt organizate, structurate si aranjate. 
 
Competente specifice unor subiecte (teme) 

• - Concepte relative de spațiu:  
Referindu-ne la "Domeniul spațial", aceasta competenta conține KSA-ul care acționează ca o 
bază în înțelegerea si aplicarea eficientei geo-mediei ca instrumente de structurare a acțiunii in 
spațiu, prin construirea spatiilor. Se refera la potrivirea spatiilor care leagă construirea spatiilor, 
atașând problemei propriul interes, prin puterea relațiilor sociale ( societal power) și a acțiunii 
sociale si in spatii. 

• Concepte absolute de spațiu: 
- Ca si componentă secundară in "Domeniul spațial", aceasta competenta conține KSA-ul, 
bazându-se pe concepte absolute de spațiu care sunt cruciale pentru a lucra cu geo-media si a 
înțelege relațiile spațiale. Se leagă de abordarea "Gândirii spațiale și de conceptul de lucru fizic 
(physical matter), cu influența sa ne-determinista asupra structurilor spațiale. 

• - Conceptele de cetățenie:  
Bazându-se pe concepte emancipate asupra cetățeniei, aceasta competenta se leagă de 
valorile-pivot ale SPACIT, si anume principii democratice și drepturi fundamentale ale omului, 
ca si la KSA-ul necesar pentru participarea in societate împotriva tendinței de a considera 
regulile sociale ca fiind fundamental negociabile. "Conceptele de cetățenie" includ de 
asemenea KSA-ul ce acționează ca Cetățean Spațial, bazat pe o înțelegere a rolului institutelor 
și comunitarilor (noua media). 
 
Încadrarea competentelor pentru implementarea SPACIT 

• - Crearea unui mediu de învățare: 
Aceasta competenta se leagă de KSA-ul esențial pentru a planifica si a realiza un mediu de 
învățare (adică o abordare pedagogica) si a proiecta și a acționa in cadrul orelor de la clasa 
(adică o abordare pedagogica). In timp ce prima abordare se referă la un meta nivel de predare 
SPACIT, incluzând reflectarea și evaluarea, cel de-al doilea se referă la o acțiune situațională 
concretă, cum ar fi predare profesională. 

• - Creștere profesională: 
Aceasta competență subliniază nevoia eforturilor fiecărui profesor de a-si dezvolta 
competentele in domeniile legate de SPACIT. Astfel, KSA-ul include abilitatea si voința de a 
folosi instrumente de învățare (online), de a frecventa medii de învățare apropiate, și a reflecta 
asupra propriilor competențe și dezvoltării competenței 
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STRUCTURA MODELULUI DE COMPETENȚĂ SPACIT 
Dimensiunile competentelor 

SPACIT

Componentele 

competentelor SPACIT

Puncte-cheie ale cunostintelor, calitatilor si 

atitudinii SPACIT 

Nivel meta Context
Consumul de date Geo-media
Analiza cu ajutorul Geo-media
Prelucrarea si utilizarea Geo-media
Productia de date Geo-media
Retele de socializare cu ajutorul Geo-media

Nivel meta Context
Competente de baza SPACIT Consum reflectiv de Geo-media -/-

(competente instrumentale si interpersonale) Consum reflexiv de Geo-media -/-

Nivel meta Context
Receptie
Productie
Interactiune
Mediere
Norme sociale
Aspecte interculturale
Competente discursive
Competente functionale si de design

Nivel meta Context
Ce inseamna spatiul
Definirea spatiului
Insusirea spatiului
Gandire spatiala

Competente orientate spre subiect Mediu fizic
Nivel meta Context

Valori si atitudini
Cunoastere si informatie
Actiune si participare
Institutie si implicare

Nivel meta Context
Competente-cadru SPACIT Planificare si management (abordare pedagogica)

Implementare Activitati in clasa (abordare didactica)
(competente sistemice) Crestere profesionala Dezvoltare profesionala

Domeniul tehnologiei si metodologiei 
Geo-media Procesarea datelor Geo-media

Reflectii cu privire la utilizarea Geo-
media

Communicarea cu ajutorul Geo-media

Activitati si strategii de comunicare

Competente socio-lingvistice

Competente obiective

Strategii de implementare Crearea mediilor de invatare

Domeniul spatial
Concepte relative de spatiu

Conceptul absolut de spatiu

Domeniul educatiei civice
Conceptul de cetatean

 


