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• Νέα διαµόρφωση εννοιών που αφορούν τη
χωρική σκέψη
• Η χωρική σκέψη είναι καθολική και χρήσιµη σε
µια ευρεία ποικιλία ακαδηµαϊκών θεµάτων και
στην καθηµερινή επίλυση προβληµάτων /
καταστάσεων
• 3 στοιχεία βασικά:
 η φύση του χώρου,
 µέθοδοι που αντιπροσωπεύουν χωρικές
πληροφορίες
 διαδικασίες της χωρικής αιτιολογίας

• και τεχνολογίες που θα βοηθήσουν στην
χωρική γνώση των εννοιών
• Χωρικοί τρόποι σκέψης και δράσης συµπεριλαµβανοµένων της γνώσης του
πώς, πού και πότε να χρησιµοποιούν τις
διάφορες στρατηγικές χωρικής σκέψης
• χωρικές ικανότητες- όπως είναι η
ικανότητα να χρησιµοποιούν εργαλεία
επίλυση προβληµάτων και στη λήψη
αποφάσεων
Hespanha, .S.R, Goodchild, F. and Janelle, D.G. (2009). Spatial Thinking and Technologies in the Undergraduate Social
Science Classroom, Journal of Geography in Higher Education, 33: S1, S17-S27

• Η επικοινωνία εξαρτάται από το χωρικό
εγγραµµατισµό του ατόµου
• «το σύνολο των ικανοτήτων που αφορά τον
τρόπο εργασίας και συλλογισµών (αιτιολογίες)
σε ένα “χωρικό κόσµο” που επιτρέπουν τη
κατανόηση χαρτών, εικόνων, και χωρικών
δεδοµένων, µε τον ίδιο τρόπο όπως
διδάσκεται η κατανόηση των αριθµών, των
κειµένων και της λογικής» (Goodchild, 2006)
Goodchild, M. (2006). "The fourth R? Rethinking GIS education." ArcNews, http://www.esri.com/news/arcnews/
fall06articles/thefourth-r.html (accessed 1/5/2011)

• Οι Linn και Petersen (1985) – χωρική ικανότητα
είναι µια γενική ικανότητα για “αναπαράσταση,
µετατροπή, συµβολική παραγωγή και ανάκληση
στη µνήµη, µη λεκτικής πληροφορίας”.
• Ο ορισµός των Eliot και Smith για τη χωρική
ικανότητα (1983) προσδιορίζει “την αντίληψη και
τη διατήρηση των οπτικών µορφών και το νοητικό
χειρισµό και την ανακατασκευή οπτικών
σχηµάτων.”
Eliot, J. and Smith, I.M. (1983). An International Directory of Spatial Tests, Windsor, UK, NFER-Nelson.
Linn, M. and Petersen, A.C. (1985). Emergence and characterization of sex differences in spatial ability: A meta-analysis,
Child Development, 56:1479-1498.

• Χωρική οπτικοποίηση
• Διαχείριση πληροφορίας

• Χωρικός προσανατολισµός
• Χωρικές σχέσεις
–
–
–
–
–
–

Κατανοµές και πρότυπα
Ένωση θέσεων
Σύνδεση και συσχέτιση
Κατανόηση χωρικών ιεραρχιών
Προσανατολισµός στον πραγµατικό κόσµο
Δηµιουργία νοητικών χαρτών, δηµιουργία
χαρτογραφικών σχεδίων, συγκρίσεων, υπέρθεσης
επιπέδων

Lee, J. and Bednarz, R. (2009). Effect of GIS Learning on Spatial Thinking, Journal of Geography in Higher Education, 33(2),183-198

Lee, J. and Bednarz, R. (2009). Effect of GIS Learning on Spatial Thinking, Journal of Geography in Higher Education, 33(2),183-198

• αναγνώριση, παρατήρηση, καταγραφή,
περιγραφή, ταξινόµηση,
• αποµνηµόνευση και επικοινωνία των δισδιάστατων
ή τρισδιάστατων σχηµάτων, δοµών,
προσανατολισµών, και θέσεων των αντικειµένων,
των ιδιοτήτων, ή των διαδικασιών,
• Νοητική διαχείριση εκείνων των σχηµάτων, δοµών,
προσανατολισµών και θέσεων µε περιστροφή,
µετάθεση, παραµόρφωση, ή µερική αφαίρεση
Ishikawa,T. and K.A. Kastens (2005). Why students have trouble with maps and other spatial representations, Journal of
Geoscience Education , 53(2):184-187 http://www.nagt.org/nagt/jge/abstracts/mar05.html

• κάνουµε ερµηνείες σχετικά µε το γιατί τα
αντικείµενα, οι ιδιότητες, ή οι διαδικασίες έχουν
αυτά τα συγκεκριµένα σχήµατα, δοµές,
προσανατολισµούς, και τις θέσεις,
• κάνουµε προβλέψεις για τις συνέπειες ή τις
επιπτώσεις των παρατηρούµενων σχηµάτων,
δοµών, προσανατολισµών και θέσεων, και
• κάνουµε κατανοµή των διαδικασιών ή
ιδιοτήτων
Ishikawa,T. and K.A. Kastens (2005). Why students have trouble with maps and other spatial representations, Journal of
Geoscience Education , 53(2):184-187 (http://www.nagt.org/nagt/jge/abstracts/mar05.html)

• Θέση (Location)– Που βρίσκεται ένας τόπος
α) Συνθήκες (site) – τι υπάρχει σε αυτό τον τόπο;
β) Συνδέσεις (situation) – πως αυτός ο τόπος συνδέεται µε άλλους
τόπους;
• Στοιχεία της χωρικής σκέψης
1. Σύγκριση- Πόσο όµοιοι ή διαφορετικοί είναι οι τόποι; Πως
µπορούµε να τους συγκρίνουµε δίκαια;
2. Επίδραση- Τι επίδραση (εις) έχει ένα χαρακτηριστικό στις γύρω
περιοχές;
3. Περιφέρεια- Γειτονικές περιοχές µοιάζουν και µπορούν να
αποτελέσουν µια οµάδα;
4. Ιεραρχία- Που τοποθετείται ο τόπος µέσα σε µια ιεραρχία
οµοειδών περιοχών;
5. Μεταβολή- Είναι οι αλλαγές σε ένα τόπο απότοµες, βαθµιαίες ή
ακανόνιστες;
6. Αναλογία- Ποιοι αποµακρυσµένοι τόποι έχουν παρόµοιες
συνδέσεις και έτσι µπορεί να έχουν παρόµοιες συνθήκες;
	
   	
  	
  

7. Πρότυπα- Υπάρχουν οµάδες, ακολουθίες, δακτύλιοι, συχνότητες,
άλλες µη τυχαίες ταξινοµήσεις χαρακτηριστικών;
8. Συσχετίσεις- Τα χαρακτηριστικά έχουν όµοια χωρικά
πρότυπα;
•Στοιχεία της χωροχρονικής σκέψης – Πως τα χωρικά
χαρακτηριστικά αλλάζουν στο χρόνο;
Αλλαγή- Αλλαγή σε συνθήκες (π.χ. κλιµατικές, χρήσης γης,
πολιτικές, ….) σε ένα τόπο στο χρόνο
Μετακίνηση- Αλλαγή θέσης «στοιχείου» στο χρόνο (π.χ. µέσων
συγκοινωνίας, κυκλώνα, συνόρων….)
Διασπορά- Αλλαγή και επέκταση ενός φαινοµένου,
χαρακτηριστικού στο χρόνο (π.χ. Ασθένεια, αστική περιοχή, φήµης
….)
Gersmehl, P.J. and Gersmehl, C.A.(2007). Spatial Thinking by Young Children: Neurologic Evidence for Early
Development and “Educability”, Journal of Geography, 106: 5, 181-191

Που ένα χαρακτηριστικό
βρίσκεται
Τα χαρακτηριστικά ενός
τόπου
Ο τρόπος που ένας τόπος
συνδέεται µε άλλους
τόπους
Πως ένας τόπος
συγκρίνεται µε άλλους
τόπους
Η επίδραση που η θέση
ενός τόπου ή ένα
χαρακτηριστικό του ασκεί
σε άλλους τόπους

Μια οµάδα γειτονικών
θέσεων που έχουν
παρόµοιες συνθήκες ή
συνδέσεις
Οµοειδείς περιοχές µε
διαφορετικό µέγεθος ή
σηµασία
Η φύση τω αλλαγών σε
συνθήκες µεταξύ δύο τόπων
Οµοιότητες σε συνθήκες σε
ένα τόπο ως συνέπεια
κάποιου κοινού
χαρακτηριστικού
Μη τυχαία ταξινόµηση
στοιχείων ή χαρακτηριστικών
Ο βαθµός όπου όµοια
φαινόµενα συµβαίνουν σε
όµοιες θέσεις

	
  Anthamatten , P. (2010). Spatial Thinking Concepts in Early Grade-Level Geography Standards, Journal of Geography, 109:
5, 169-180
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Α’ Γυµν.

Β’ Γυµν.
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Τάξεις

Νηπιαγωγείο

Α’ Δηµ.

Β’ Δηµ.

Γ’ Δηµ.

Δ’ Δηµ.

Ε’ Δηµ.

ΣΤ’ Δηµ.

Jo, I., Bednarz, S. and Metoyer, S. (2010). Selecting and Designing Questions to Facilitate Spatial Thinking, The Geography
Teacher, 7: 2, 49-55

Εισαγωγή

Διαδικασία

Αποτέλεσµα

ονοµάζω

εξηγώ

αξιολογώ

ορίζω

αναλύω

κρίνω

καταγράφω

αιτιολογώ

προβλέπω

προσδιορίζω

συγκρίνω

απορρίπτω

αναγνωρίζω

αντιπαραβάλλω

υποθέτω

απαριθµώ

διακρίνω

εικάζω

ανακαλώ

ταξινοµώ

σχεδιάζω

παρατηρώ

κατηγοριοποιώ

δηµιουργώ

περιγράφω

οργανώνω

εκπονώ µελέτη

συλλέγω

συνοψίζω

εφευρίσκω

συµπληρώνω

συνθέτω

φαντάζοµαι

µετρώ

συµπεραίνω

γενικεύω

συνδυάζω

προσοµοιώνω

οικοδοµώ µοντέλο

αποδεικνύω

Εφαρµόζω µια αρχή

πειραµατίζοµαι
προσδιορίζω αλληλουχίες

1. Μάθηση πραγµατοποιείται µέσω της κατασκευής
και την τροποποίηση των δοµών της γνώσης
2. Η κατασκευής της γνώσης είναι µια στόχοκατευθυνόµενη διαδικασία
3. Οι συνθήκες υπό τις οποίες κατασκευάζεται η
γνώση και ακολούθως χρησιµοποιείται καθορίζει
την προσβασιµότητα της για µελλοντική χρήση
4. Η γνώση πρέπει να κατασκευάζεται µε τέτοιο
τρόπο ώστε να υποστηρίζει τη χρήση της πριν
να µπορεί να εφαρµοστεί
Edelson. D.C. (2001). Learning-for-Use: A Framework for the Design of Technology-Supported Inquiry Activities, Journal of
research in Science Teaching, 38(3) 355-385

	
  Η µάθηση για τη ζωή ως ένας σχεδιασµός
µαθησιακής αρχής. Μια διαδικασία τριών
βηµάτων:
1. Κίνητρο: η ανάγκη για νέες γνώσεις
2. Κατασκευής της γνώσης: η οικοδόµηση νέων
δοµών της γνώσης
3. Βελτίωση της γνώσης: την οργάνωση και τη
σύνδεση των δοµών της γνώσης
Edelson, D.C. (2001). Learning-for-Use: A Framework for the Design of Technology-Supported Inquiry Activities, Journal of
research in Science Teaching, 38(3) 355-385

• Λάβετε υπόψη σας τις πτυχές
– των γεωγραφικών ερωτήσεων
– το ΑΠΣ

• Όταν σχεδιάζετε το µάθηµά σας

