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1 De ce gândire (geo)spațială?
Geo-ICT (GEO-TIC) face parte din economia digitală identificată de Comisia Europeană ca fiind vitală pentru
inovație, dezvoltare, crearea de locuri de muncă și competitivitate europeană. Ca și sector de afaceri, acest
domeniu înregistrează o creștere rapidă, existând o cerere clară în expansiune pentru cunoașterea
domeniului GEO -TIC.
Utilizarea instrumentelor GI pentru susținerea gândirii spațiale a devenit o parte integrantă a vieții de zi cu
zi. Prin intermediul agențiilor media, care folosesc cartografiere interactivă online și instrumente
omniprezente, precum sistemele de navigație GPS și de navigație auto, publicul larg a început să devină
conștient de potențialul datelor spațiale.

Spațiul și locația fac din gândirea spațială o abilitate distinctă, de bază și esențială, care ar trebui să fie
introdusă în educația școlară, alături de alte abilități precum limba maternă, matematica și științele.
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Importanța gândirii spațiale este recunoscută în “Sistemul de Referință European al Competențelor Cheie
pentru învățare pe toată durata vieții”1 recent updatată de către CE.

2 Modelul competențelor învățării GI
2.1 Gândirea spațială
Gândirea spațială este un rezultat al învățării bazate în principal pe diferite moduri de gândire și
raționament corelate cu recunoașterea unor modele, descrierea spațiului, vizualizare, aplicarea
conceptului de spațiu și utilizarea spațială a diferitelor instrumente. Aceasta se referă totodată la analiza
critică a informațiilor spațiale pentru a gestiona cu succes problemele din lumea în care trăim.

1

Document valabil la
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5719a044-b659-46de-b58b606bc5b084c1/language-en/format-PDF/source-71624064
versiunea updatată https://ec.europa.eu/education/initiatives/key-competences-framework-review-2017_en.
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Michel, E. & Hof, A., 2013, Promoting Spatial Thinking and Learning with Mobile Field Trips and eGeo-Riddles, Jekel, T., Car, A., Strobl, J., Griesebner,
G. (eds.), GI_Forum 2013: Creating the GISociety, 378-387. Berlin, Wichmann Verlag

În mod tradițional, gândirea spațială este legată de vizualizarea spațiului, orientare, percepție spațială și
rotație mentală.

National Research Council, 2006, Learning to think spatially: GIS as a Support System in the K-12 Curriculum, Washington DC, National Academy
Press

2.2 Gândirea geospațială înseamnă chiar mai mult
Nu este vorba doar despre vizualizare și corelarea informațiilor2, ci
și despre gestionarea, interpretarea și explicarea informațiilor3, la
diferite nivele geografice.
Nu este vorba despre o singură abilitate, ci cuprinde o colecție de
abilități variate4; este abilitatea de a studia caracteristicile și
procesele interconectate ale naturii și ale impactului uman în timp,
și la scară corespunzătoare5.
Abilitățile geografice oferă instrumentele și tehnicile necesare
gândirii spațiale. Acestea permit respectarea modelelor, realizarea
conexiunilor și o ordine spațială, oferind elevilor abilități de a
răspunde la întrebări socio-științifice cruciale secolului XXI.

2 Wang, H.S., Chen, Y.T. and Lin, C.H., 2014. The learning

benefits of using eye trackers to enhance the geospatial
abilities of elementary school students. British Journal of Educational Technology, 45(2), pp.340-355.
3 Baker, T.R., Battersby, S., Bednarz,

S.W., Bodzin, A.M., Kolvoord, B., Moore, S., Sinton, D. and Uttal, D., 2015. A
research agenda for geospatial technologies and learning. Journal of Geography, 114(3), pp.118-130.
4 Bednarz, R.S. and Lee, J.,

2011. The components of spatial thinking: empirical evidence. Procedia-Social and
Behavioral Sciences, 21, pp.103-107.
5 Kerski,

J.J., 2008. The role of GIS in Digital Earth education. International Journal of Digital Earth, 1(4), pp.326-346.
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3 Ce înseamnă linie de învățare?
O linie de învățare reprezintă un termen educațional care
exprimă progresul construcției de cunoștințe și abilități pe
parcursul întregului curriculum.
Liniile de învățare au un grad de complexitate din ce în ce mai
mare, plecând de la aptitudini și cunoștințe de bază, mai
ușoare și, ajungând la dobândirea unor cunoștințe și abilități
dificile, mai complexe. De exemplu:
Grad/nivel
Linia de învățare
1
Percepție – cunoașterea faptelor
2
Analiză – selectarea informațiilor
relevante
3
Structurare – descoperirea unor
conexiuni complexe
4
Aplicare – rezolvarea de probleme

4 Liniile de învățare GI-Science
Din datele bibliografice investigate6 , au reieșit 10 competențe GI de bază. Toate cele zece competențe
sunt necesare dezvoltării gândirii geospațiale în cadrul GI Science. În scopul dezvoltării curriculum-ului,
cele zece competențe au fost transformate mai apoi într-o linie de învățare, folosind trei nivele de
complexitate - A, B și C. Fiecare nivel a fost asociat cu un exemplu. Numerotarea acestor 10 competențe nu
reflectă nivelul lor de dificultate și nici nivelul lor de importanță.
Pentru a crea o linie de învățare, nivelele de competență ale cursanților GI (A, B și C) au fost rezumate în
curriculum-ul K7-K12, model care a fost dezvoltat pe baza feedback-ului unui număr de evenimente de
diseminare din întreaga Europă.

6 The literature review can
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Nivelul de învățare în cadrul curriculum-ului școlar pentru clasele a V-a / K7 - a 11-a/K12

Pentru fiecare an de studiu, s-au realizat exerciții diferite - corelate cu cerințele curriculare europene, cu
competențele și nivelele de dificultate pentru fiecare clasă. Toate aceste materiale pot fi găsite pe site-ul
www.gilearner.eu → Curs.
Un profesor poate înlocui o lecție tradițională existentă, cu una din lecțiile propuse. Implementarea liniei de
învățare va fi fructuoasă dacă acest lucru se face în fiecare an (cu cel puțin 2 lecții)/clasă.
GI Learner

8

5 Impactul metodelor/ comentariile elevilor7
5.1 Analiza testelor
Proiectul GI-Learner a avut un grup
țintă format din elevi din cinci țări
europene. Inițial au fost implicați 223
elevi (2016), întreg demersul fiind
finalizat complet de un număr de 120
elevi (2018). Proiectul a început cu un
număr mai mare de elevi de sex
masculin, dar până la sfârșitul
proiectului, cât și pentru schimbul
școlar, au existat mai multe fete.
Există multe motive care nu au permis
menținerea aceluiași număr de elevi
de la începutul până la sfârșitul
proiectului. Unii dintre acești elevi au părăsit școlile de origine prin transfer la alte școli.
Estimarea progresului proiectului, de la început până la
sfârșit, (evaluarea sumativă) s-a realizat prin aplicarea unor
teste de autoevaluare la începutul și la sfârșitul proiectului.
Aceste teste au permis verificarea cunoștințelor dobândite
de elevi. Pentru testele de autoevaluare s-a utilizat o
metodă simplă - scara Likert, acestea oferind o măsură
bună a progresului. Totodată, au ajutat elevii să devină mai
responsabili pentru sarcinile cerute.
În privința aplicării testelor, a fost imposibil să sincronizăm
perfect toate școlile din cauza programului/calendarului
școlar diferit. Cu toate acestea, sarcinile au fost îndeplinite
pentru activitățile principale din proiect, cât și în alte
probleme legate de proiect, datorită excelentei relații de
lucru dintre toți partenerii implicați.
Astfel, s-au elaborat 3 modele de teste, corelate cu nivelul
de dificultate al liniei de învățare:
Nivelul A: Pentru clasa 5-a/ K7, pot fi folosite și pentru clasa
6-a/K8
Nivelul B: Pentru clasa a 7-a/ K9, testul este identic cu testul inițial de la clasa a 9-a/ K10. Unele
întrebări sunt identice dar conțin diferite diagrame/scheme pentru a spori dificultatea.
Nivelul C: Pentru clasa a 11-a/ K12, a fost aplicat testul final, în care au fost introduse întrebări
suplimentare pentru a evalua anumite competențe specifice nivelului, care nu se regăsesc la
competențele pentru clasa a 5-a.
Testul cuprinde mai multe părți, bazate pe rezultatele învățării / competențele selectate care au fost
elaborate în cadrul proiectului. Testele au fost finalizate la începutul proiectului (punctul 0) și la sfârșitul
fiecărui an, pe baza comentariilor și opiniilor elevilor implicați.
7 The complete report can be downloaded from the website www.gilearner.eu → Publications.
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În general, s-a constatat o îmbunătățire a utilizării informațiilor geografice provenite din diferite surse.
Testele de autoevaluare arată o îmbunătățire a cunoștințelor elevilor din toate țările implicate în proiect
(vezi graficul de mai jos). Folosirea unor întrebări comune privind testul de autoevaluare ne-a permis, de
asemenea, să comparăm îmbunătățirea cunoștințelor elevilor în mai multe domenii specifice proiectului.

Improvement of several tasks/competencies along the project

Rezultatele au arătat:
În ceea ce privește citirea și interpretarea hărților și imaginilor (Q1), există o îmbunătățire clară de la K7
până la K12. K10 a obținut rezultate mai bune față de K12, aceștia din urmă manifestând o mai mare
prudență în autoevaluare. Aceste teste îi ajută pe elevi să conștientizeze mai bine limitele cunoștințelor lor.
Următoarele două întrebări (Q2 și Q3) au arătat fără îndoială, o îmbunătățire. Elevii au învățat în timp, că
informațiile geografice ne indică nu numai unde se află lucrurile; poate acesta este motivul îmbunătățirii
întrebării referitoare la informațiile geografice (întrebarea 6).
În ceea ce privește colectarea, comunicarea și utilizarea informațiilor geografice de calitate, există două
niveluri clare, K7-K9 și K10-K12, cu o îmbunătățire imperceptibilă a sarcinii (Q4). Majoritatea studenților se
simt capabili să folosească o aplicație, hărți și imagini și să arate rezultatele altor persoane, de exemplu pot
indica traseul lor spre școală. Cu toate acestea, atunci când adăugăm unele nuanțe privind calitatea acestor
date, autoevaluarea este redusă, ca în răspunsurile la Q5 (K9 până la K12). Elevii au dedus complexitatea
lumii și cantitatea imensă de date disponibile (Big geodata), cît și faptul că în lumea actuală, materia primă
începe să fie datele.
La Q6 au fost scoruri mici. În general, elevii sunt mai încrezători în utilizarea celor mai apropiate date decât
în utilizarea datelor din locurile îndepărtate. La Q7 scorurile au crescut. Această întrebare este probabil cea
mai importantă dintre toate, deoarece necesită toate abilitățile și competențele liniei de învățare
proiectate. Elevii apreciază tot mai mult amănuntele legate de contaminarea cu materiale plastice a
GI Learner
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oceanelor - aceasta problemă fiind tema propusă ca aplicație și reprezentând și o problemă contemporană
majoră.
Pentru a recapitula: s-a înregistrat o îmbunătățire în termeni generali, nu numai prin datele cantitative
colectate în timpul testelor de autoevaluare, dar și datorită faptului că studenții au fost fericiți în urma
proiectului.

5.2 Feedback-ul elevilor
Alte evaluări au fost făcute prin intermediul feedback-ului primit de la elevi în urma rezolvării exercițiilor în
timpul proiectului; acestea au fost realizate în cadrul reuniunii finale de la Madrid din 2018.
Elevii au fost de asemenea "cobaii" materialelor din proiect, fiind rugați să trimită un feedback după ce au
rezolvat taote sarcinile de lucru; Feedback-ul a inclus întrebări legate de claritatea sarcinilor de lucru,
necesitatea ajustării/corectării unor exerciții, despre metodologia și materialele utilizate.
Acesta este un fragment din răspunsurile lor:
Cred că materialele pe care le-am folosit sunt foarte interesante și pot fi foarte utile. Metodele sunt grozave
deoarece solicită un alt mod de a învăța lucruri despre un anumit subiect.
Cred că a fost bine. Întrebările au fost clare, iar subiectul a fost interesant și actual. De asemenea, este bine
că ni s-au dat link-uri către diferitele site-uri de unde am putea obține informații.
A fost cu adevărat interesantă îndeplinirea diferitelor sarcini. Engleza mea nu este cea mai bună, dar a fost
foarte ușor de înțeles.
Cred că aceasta este o nouă formă de învățare despre tsunami și despre riscurile de pe planeta noastră.
Sarcinile au fost foarte interesante și, în plus, am învățat foarte mult. Am o părere pozitivă. Am gasit site-ul
cu harta și oricine putea să invețe foarte mult din aceasta.
Instrumentele în sine, precum și metodele au fost noi. Cred că mi-am îmbunătățit abilitățile de folosire a
computerului. Ceea ce a fost și nou este că globalizarea include categorii diferite prin care poate fi
evaluată.
GI Learner
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Lucrul cu materialele de învățare m-a făcut să lucrez cu materiale noi pentru mine, să mă orientez mai bine
pe o hartă și să învăț mai multe despre tehnologia GIS.
Pentru mine a fost total nou să testez materialele de învățare - o modalitate foarte interesantă de a învăța!
Nu am descoperit doar Madrid-ul în ultima noastră întâlnire, am întâlnit și oameni din întreaga Europă.
Aceasta a fost o experiență foarte importantă pentru mine și m-a făcut mai deschisă față de alte persoane.
Proiectul a fost important pentru dezvoltarea mea personală - de la învățarea activă la contactarea altor
naționalități.
Am câștigat nu numai abilitățile GI, ci și gândire spațială! Cred că este important ca alți elevi să aibă
posibilitatea de a participa la astfel de proiecte!
Călătoria la Madrid mi-a dat posibilitatea de a mă întâlni atât cu copii din alte țări ale UE, dar și de a
explora orașul într-un mod nou, folosind hărțile și instrumentele pe care le-au fost arătate.
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6 Rezultate, impedimente, reflecții
Una dintre principalele limitări ale proiectului GI Learner a fost inconstanța elevilor în cei trei ani; proiectul
a început cu mai mult de două sute de elevi și s-a terminat cu puțin peste jumătate din cohorta originală.
Mutarea elevilor în alte școli a însemnat, de asemenea, faptul că unii dintre cei care au finalizat proiectul,
nu sunt aceiași care au fost selectați la început.
De asemenea, pentru a măsura impactul asupra întregului curriculum K7-K12, urmărind aceiași elevi,
proiectul ar fi trebuit să dureze 6 ani.
Concluziile obținute în cadrul întregului proces nu sunt doar aspecte geo-informaționale, ci și aspecte
tehnologice și pedagogice. Per ansamblu, elevii au învățat să gândească critic sau, după cum a spus un elev:

”De-a lungul anilor, am învățat să creăm și să analizăm hărți cu ArcGIS Online și să
ne îmbunătățim gândirea spațială. Am avut oportunitatea să ne însușim
instrumente geografice în timp ce lucram cu alte persoane și să schimbăm idei. Am
investigat diferite probleme majore pe pe mapamond.
Gândirea spațială este o abilitate necesară în viața de zi cu zi iar acest proiect ne-a
ajutat să o dobândim!”
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7 Recomandări

7.1 Recomandări pentru curriculum-ul național
1. Cunoașterea importanței GI-Science - competențele digitale și locurile de muncă reprezintă un
sector în creștere al economiei.
2. Ar trebui să fie posibilă dezvoltarea unor linii de învățare care să integreze GI în alte curricule.
3. (Re)Acționați față de propriul curriculum privind metodologia (de exemplu, utilizând WebGIS sau
Story Maps sau alte geomedia, în loc să învățați hărțile pe de rost
4. Fiți mai flexibili în alegere cadrelor didactice pentru a putea profita de activitățile proiectului, sau
chiar mai bine, munca în proiect și învățarea colaborativă ar trebui să se regăsească în programa
școlară, nu doar în utilizarea Geomedia - ar fi cel mai bun caz la nivel european / internațional.
5. Conștientizați calitatea Geo-datelor pentru a fi mai critici în ceea ce privește sursele de informații.
6. Promovați abilitățile de autoevaluare.

7.2 Recomandări pentru profesori
1. Îmbunătățiți-vă competențele legate de vizualizarea informației geografice;
2. Utilizați metodologia GI Science pentru anumite subiecte/obiecte (ex. cele propuse de materialele
GI-Learner ).
3. Descoperiți în propriul curriculum, subiecte similare celor din proiectul GI- Learner și profitațide
materialele existente deja.

7.3 Recomandări pentru inspectoratele școlare și pentru Comisia Europeană
1. Asigurați un cadru adecvat pentru toți profesorii din toate țările europene pentru a putea participa
și coordona proiectele europene! Unele țări europene nu permit în continuare ca profesorii să fie
plătiți din fonduri UE pentru munca lor de cercetare
2. Elevii sunt mai puțin încrezători în sarcinile care le solicită utilizarea diferitelor surse și au
întâmpinat probleme în înțelegerea fiabilității acestora, sugerăm găsirea de resurse în școli pentru
îmbunătățirea utilizării datelor din viața reală, într-o lume în care datele sunt materia primă pentru
noi oportunități de afaceri.
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Pentru mai multe materiale și informații: visitați website-ul www.gilearner.eu

www.gilearner.eu

