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Περίληψη

Η χωρική σκέψη αποτελεί μια διεπιστημονική μορφή σκέψης και θεωρείται ζωτικής
σημασίας σε πολλούς κλάδους της επιστήμης, ειδικά σε αυτούς που σχετίζονται με
εικόνες και γραφήματα. Αποτελείται από τρία συστατικά στοιχεία: τις έννοιες του
χώρου, τις διαδικασίες συλλογισμού και τα εργαλεία αναπαράστασης. Η ανάμιξη των
τριών αυτών στοιχείων κάνει τη χωρική σκέψη να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες
μορφές σκέψης. Επιπλέον δεν αποτελεί μια μονοδιάστατη ικανότητα, αλλά
συνίσταται από επιμέρους παράγοντες, όπως η οπτικοποίηση, ο χωρικός
προσανατολισμός και η οπτική μνήμη. Η γεωχωρική σκέψη από την άλλη πλευρά
αναφέρεται στην ικανότητα των ανθρώπων να οπτικοποιούν και να δημιουργούν
αναπαραστάσεις στο μυαλό τους για προβλήματα που αφορούν τον γεωγραφικό και
περιβαλλοντικό χώρο, δηλαδή άλλες κλίμακες του χώρου. Με άλλα λόγια
εφαρμόζεται μια συλλογιστική διαδικασία που αφορά τα γεωγραφικά δεδομένα με
απώτερο σκοπό την επίλυση γεωχωρικών προβλημάτων. Όπως η χωρική έτσι και η
γεωχωρική σκέψη συνίσταται από επιμέρους παράγοντες όπως η γεωχωρική
οπτικοποίηση και η δυνατότητα προσανατολισμού και πλοήγησης στον χώρο.
Πολλές μελέτες αναδεικνύουν τη σημασία της χωρικής σκέψης για την επιτυχία στις
επιστήμες STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) αφού άτομα
με ανεπτυγμένη χωρική σκέψη παρουσιάζουν κλίση σε αυτές τις επιστήμες. Εξέχον
παράδειγμα που μαρτυρεί τη σημασία των χωρικών και γεωχωρικών ικανοτήτων
στους τομείς STEM είναι οι ανακαλύψεις πολλών επιστημόνων που επιτεύχθηκαν
εξαιτίας της ικανότητάς τους να σκέφτονται χωρικά και συνδυαστικά με τις
υπόλοιπες γνωστικές τους ικανότητες.
Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τη συσχέτιση της χωρικής και γεωχωρικής
σκέψης με τους κλάδους των επιστημών STEM, δίνοντας έμφαση στους επιμέρους
παράγοντες που συνιστούν αυτές τις δύο ικανότητες, καθώς και στις παραμέτρους
που οι έρευνες θεωρούν ότι τις επηρεάζουν, όπως το φύλο, η ηλικία και η
εκπαίδευση. Δεδομένης της ανάγκης να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που δεν
μπορούν να αντεπεξέλθουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να αυξηθεί ο αριθμός
των νέων που θα επιθυμούν να ακολουθήσουν μια καριέρα τις επιστήμες STEM και
δεδομένου ότι οι χωρικές και γεωχωρικές ικανότητες είναι εύπλαστες και μπορούν
να ενισχύονται μέσω της εκπαίδευσης, ορισμένες δραστηριότητες χωρικής φύσεως
μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ενθάρρυνση των νέων να ακολουθήσουν
τους τομείς STEM. Επομένως σε αυτή την εργασία επισημαίνονται και ενδεικτικές
δραστηριότητες για την καλλιέργεια και ενίσχυση της χωρικής και γεωχωρικής
σκέψης μέσα από διαφορετικά μαθήματα που σχετίζονται με τις επιστήμες STEM.
Λέξεις κλειδιά: χωρική σκέψη, γεωχωρική σκέψη, επιστήμες STEM
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Abstract

Spatial thinking is an interdisciplinary form of thinking of vital importance in many
branches of science, especially in those dealing with pictures and graphs. Spatial
thinking consists of three elements: spatial concepts, reasoning processes, and tools of
representation. The combination of these elements distinguishes spatial thinking from
other ways of thinking. Additionally, spatial thinking is a multidimensional ability
involving sub-factors such as visualization, spatial orientation, and visual memory.
On the other hand, geospatial thinking refers to people’s ability to visualize and create
representations in their minds for problems regarding the geographical and
environmental space. In other words a comprehensive procedure is applied aiming at
solving geospatial problems. Geospatial thinking as the spatial thinking consists of
geospatial factors-subdivisions such as geospatial visualization, orientation, and
navigation in space.
Several studies show the importance of spatial thinking in succeeding in STEM
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) disciplines, as people with
developed spatial abilities have an inclination for those disciplines. The importance of
spatial abilities in STEM disciplines is also prominent in several scientific discoveries
which required high spatial thinking in combination to other cognitive abilities.

The dissertation thesis studies the link between spatial and geospatial thinking and
STEM disciplines, placing emphasis on their underlying factors, as well as the
parameters which influence these two abilities such as sex/gender, age, and education.
Taking into consideration the need to decrease dropout rates as well as to raise the
number of young people willing to follow STEM careers and the fact that spatial
abilities are malleable and can be reinforced through education, spatial activities can
be the foundation for increasing young people’s success in STEM disciplines.
Therefore, this dissertation also outlines indicative activities for reinforcing spatial
and geospatial thinking through various STEM subjects.
Keywords: spatial thinking, geospatial thinking, STEM disciplines
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1. Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στρέφεται
προς τη συσχέτιση της χωρικής-γεωχωρικής σκέψης με τους διάφορους κλάδους της
επιστήμης. Πολλές έρευνες επικεντρώνονται σε αυτό το αντικείμενο ενώ παράλληλα
επικρατεί και μια ασυμφωνία μεταξύ των επιστημόνων όσο αφορά τον ορισμό της
χωρικής-γεωχωρικής σκέψης. Επομένως η ανάγκη για ένα κοινό και συμφωνηθέντα
ορισμό μεγαλώνει έτσι ώστε η επιστημονική κοινότητα να λειτουργεί πάνω σε μια
κοινή βάση. Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσέγγιση στις διαφορετικές χωρικές και
γεωχωρικές έννοιες και μια προσπάθεια διαχωρισμού της χωρικής από τη γεωχωρική
σκέψη, επισημαίνοντας κάποιες διαφοροποιήσεις. Αυτός ο διαχωρισμός είναι πολύ
σημαντικός αφού η προσέγγιση ενός χωρικού προβλήματος διαφοροποιείται από την
προσέγγιση ενός γεωχωρικού προβλήματος.

“Η χωρική σκέψη σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικές κλίμακες, και
εντός διαφορετικών ακαδημαϊκών κλάδων” (DiBiase, 2013). Στην έκθεση του
Εθνικού Συμβουλίου των ΗΠΑ, National Research Council (NRC), (2006) με τίτλο
“Learning to Think Spatially”, η χωρική σκέψη ορίζεται ως μια συλλογή γνωστικών
δεξιοτήτων που αποτελείται από γνώσεις εννοιών του χώρου, χρησιμοποιώντας
εργαλεία αναπαράστασης και διαδικασίες συλλογιστικής.
Η έννοια της χωρικής σκέψης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων και
δεν περιορίζεται μόνο στους τομείς της γεωγραφίας. Επομένως είναι δύσκολο να
υπάρξει ομοφωνία όσο αφορά τον ορισμό της. Αυτή η δυσκολία έγκειται και στο
γεγονός ότι η χωρική σκέψη είναι μια θεμελιώδης διάσταση στην καθημερινή ζωή
του ανθρώπου που πλέον θεωρείται δεδομένη αφού λειτουργεί συνεχώς στα διάφορα
επίπεδα της ανθρώπινης συνείδησης και σε συνδυασμό με άλλες γνωστικές
διαδικασίες καθίσταται δυνατή η επίλυση πολλών και διαφορετικών τύπων
προβλημάτων (Eliot, 2007).
Πιο αναλυτικά στο National Research Council (NRC), (2006) αναφέρεται ότι η
χωρική σκέψη είναι αποτέλεσμα της ανάμιξης τριών βασικών στοιχείων. Τα στοιχεία
αυτά είναι:
1)

οι έννοιες του χώρου (concepts of space). Ο χώρος παρέχει το εννοιολογικό
και αναλυτικό πλαίσιο εντός του οποίου τα χωρικά δεδομένα μπορούν να
δομούνται, να συσχετίζονται και να ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο σύνολο.

2)

τα εργαλεία αναπαράστασης (tools of representation). Οι αναπαραστάσεις,
είτε νοητικές είτε σε μορφή ενός γραφήματος αποτελούν τις βάσεις πάνω στις
1

οποίοι οι δομημένες πληροφορίες μπορούν να αποθηκεύονται, να αναλύονται,
να κατανοούνται και να μεταδίδονται σε τρίτους.
3)

οι διαδικασίες συλλογισμού (processes of reasoning). Μέσω αυτών των
διαδικασιών συλλογιστικής ένα άτομο μπορεί να χειρίζεται, να ερμηνεύει και
να εξηγεί τις δομημένες πληροφορίες.

Η ανάμιξη των τριών αυτών στοιχείων κάνει τη χωρική σκέψη να ξεχωρίζει από τις
υπόλοιπες μορφές σκέψης. Οι άνθρωποι μέσω της χωρικής σκέψης μπορούν να
αντιλαμβάνονται καλύτερα την έννοια του χώρου και να εκμεταλλεύονται τις
ιδιότητές του (π.χ. διαστάσεις, εγγύτητα, διαχωρισμός κ.ά.) και να βρίσκουν τις
απαντήσεις στη λύση ενός προβλήματος (National Research Council (NRC), 2006).
Εξαιτίας του γεγονότος ότι ακόμα δεν υπήρξε μια κοινή συναίνεση ενός κοινού
ορισμού της χωρικής σκέψης και γενικότερα της χωρικής παιδείας , προκύπτουν
πολλές σχετικές έννοιες όπως για παράδειγμα η χωρική ικανότητα, η χωρική
συλλογιστική, η επίγνωση του χώρου, οι χωρικές έννοιες, η χωρική νοημοσύνη, η
περιβαλλοντική γνώση, η χαρτογράφηση και η νοητική απεικόνιση (National
Research Council (NRC), 2006).
Ο ορισμός της χωρικής σκέψης (spatial thinking) μπορεί να συγχέεται με την έννοια
του χωρικού συλλογισμού (spatial reasoning) και με την ικανότητα των ανθρώπων να
επεξεργάζονται, να ερμηνεύουν και να αναπαριστούν σε ένα γράφημα μια χωρική
πληροφορία. Μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας και λαμβάνοντας υπόψη τα τρία
βασικά συστατικά στοιχεία όπως ορίζονται από το National Research Council (NRC)
(2006) γίνεται ξεκάθαρο ότι οι χωρικές ικανότητες (spatial abilities) αποτελούν τη
βάση που επιτρέπει σε ένα άτομο να σκέφτεται χωρικά (spatial thinking) μέσα σε ένα
“χωρικό κόσμο” κατανοώντας τις έννοιές του (spatial concepts), όπου εν συνεχεία
μέσω του χωρικού συλλογισμού (spatial reasoning) και των νοητικών
αναπαραστάσεων (spatial representation) καταλήγει στην επίλυση ενός χωρικού
προβλήματος και διεξάγει κάποια συμπεράσματα. Όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να
εγκλειστεί στην έννοια της χωρικής παιδείας (spatial literacy) ως ένα σύνολο
ικανοτήτων που αφορούν τον τρόπο εργασίας και τη διαδικασία του χωρικού
συλλογισμού σε ένα “χωρικό κόσμο”, όπου το άτομο κατανοεί τις εικόνες, τους
χάρτες, και γενικά τα χωρικά δεδομένα (Goodchild, 2006), (National Research
Council (NRC), 2006).
Υπάρχει μια πληθώρα από παραδείγματα μέσα στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου
τα οποία αναδεικνύουν τη σημασία της χωρικής σκέψης και ικανότητας και πως αυτή
επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας δρα μέσα στο περιβάλλον στο οποίο ζει.
Όταν ένα άτομο προσπαθεί να συναρμολογήσει ένα έπιπλο ή ένα παιχνίδι
χρησιμοποιώντας το σχετικό διάγραμμα, όταν χρησιμοποιεί ένα χάρτη για να
2

προσδιορίσει τη θέση του ή να βρει τον προορισμό του (πλοήγηση στην πόλη), ή
ακόμα και όταν τοποθετεί τα αντικείμενα του μέσα σε ένα ντουλάπι ή ένα κιβώτιο και
αποφασίζει για το ποιό αντικείμενο θα ταιριάξει σε ποιό σημείο, όλα αποτελούν
παραδείγματα εφαρμογής της χωρικής σκέψης και ικανότητας.

Ο τρόπος που περιηγούμαστε στον κόσμο και μεταχειριζόμαστε το χώρο που μας
περιβάλλει είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την επίλυση τυχόν προβλημάτων
που μπορεί να προκύπτουν και τα οποία εκτείνονται από απλά καθημερινά μέχρι πιο
σύνθετα προβλήματα όπως για παράδειγμα η κατασκευή ενός κτηρίου ή μιας
μηχανής. Επιπλέον αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα, ο οποίος επηρεάζει τον
επαγγελματικό προσανατολισμό. Επομένως η ανάπτυξη της χωρικής σκέψης είναι
σημαντική καθώς κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική πορεία που θα
ακολουθήσει ένας έφηβος. Γενικά ο κάθε μαθητής μπορεί να επωφεληθεί από τη
χωρική σκέψη, όχι μονάχα οι μαθητές που στοχεύουν σε σπουδές όπως η
αρχιτεκτονική, η ρομποτική και οι φυσικές επιστήμες (Wai, Lubinski, & Benbow,
2009). Επιπλέον είναι χρήσιμη και στις μεγαλύτερες ηλικίες καθώς μπορεί να κάνει
τη διαφορά μεταξύ πνευματικής διαύγειας και γνωστικής εξασθένισης (Tricoles,
2012).

Ο Wai κ.ά. (2009) αναφέρει ότι όλοι οι μεγάλοι εφευρέτες του κόσμου δεν ήταν
απαραιτήτως καλοί στο γράψιμο δοκιμίων ή στην επίλυση μαθηματικών εξισώσεων,
όμως φαντάστηκαν κάποια χωρικά μοντέλα στο μυαλό τους και έκαναν σημαντικές
ανακαλύψεις. Ο Albert Einstein με τη θεωρία της σχετικότητας καθώς και οι
εφευρέτες της ελικοειδούς μορφής του DNA, Watson και Crick είναι μόνο μερικοί
από τους εφευρέτες της επιστήμης που για τις ανακαλύψεις τους βασίστηκαν στην
ικανότητά τους να σκέπτονται χωρικά. Η χωρική σκέψη αποδεικνύεται ότι αποτελεί
το κλειδί της επιτυχίας σε πολλούς τομείς της επιστήμης.
Είναι σημαντική η αναφορά στη συσχέτιση και τον διαχωρισμό των εννοιών της
χωρικής και γεωχωρικής σκέψης. Ο όρος γεωχωρικός είναι ένας όρος που έχει
κερδίσει δημοτικότητα την τελευταία εικοσαετία και χρησιμοποιείται για να ορίσει τη
γεωγραφική ή τοπογραφική σημασία των δεδομένων που συλλέγονται και τη σχετική
τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Αποτελεί μια ευρεία έννοια η οποία αναφέρεται σε
όλες τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές οι οποίες έχουν ως βάση τα γεωγραφικά
δεδομένα. Κατ’ επέκταση η έννοια είναι αρκετά δημοφιλής στη βιβλιογραφία που
σχετίζεται με τα ΣΓΠ. Συγκεκριμένα ένα πλήθος δεδομένων, που έχουν κάποιο
γεωγραφικό χαρακτηριστικό, αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων και
ενσωματώνονται σε γεωγραφικά προγράμματα λογισμικού, έτσι ώστε να
αποτελέσουν γεωχωρικές πληροφορίες, να αποθηκεύονται, να αναλύονται, και να
οπτικοποιούνται (Dempsey, 2014).
Παρότι σε ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας οι έννοιες χωρική και γεωχωρική
σκέψη χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, στην πραγματικότητα διαχωρίζονται μεταξύ
τους εννοιολογικά και στην ουσία ο ένας ορισμός συμπληρώνει τον άλλο. Η χωρική
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έννοια αναφέρεται σε γενικότερο επίπεδο, ενώ η γεωχωρική εστιάζει στο επίπεδο που
αφορά την επιφάνεια της Γης. Κάθε θεωρία που αφορά τη γεωχωρική έννοια πρέπει
να αναπτύσσεται ξεχωριστά από τη χωρική, με την προϋπόθεση ότι σε αυτή τη
θεωρία ενσωματώνεται όλη η γενικότητα της δεύτερης (Goodchild, όπ. αναφ.
OConnor, 2012).

Γενικά τόσο η χωρική όσο και γεωχωρική σκέψη ξεχωρίζουν από άλλες μορφές
σκέψης όπως για παράδειγμα τη λεκτική, τη μαθηματική, τη συλλογιστική και άλλες
ενώ παράλληλα πολλές μελέτες αποδεικνύουν ότι ένα άτομο το οποίο έχει
ανεπτυγμένη τη χωρική σκέψη παρουσιάζει κλίση στις επιστήμες STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics), δηλαδή το ενδιαφέρον του στρέφεται
προς την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (υπάρχουν και
άλλα πολλά γνωστικά πεδία τα οποία απαιτούν χωρική σκέψη όπως η τέχνη, ο
γραφικός σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική). Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των
επιστημών STEM και την ανάγκη για νέους επιστήμονες και δεδομένου ότι ο
χωρικός-γεωχωρικός τρόπος σκέψης συμβάλλει θετικά στους τομείς STEM και ότι οι
χωρικές ικανότητες είναι εύπλαστες και ανταποκρίνονται θετικά στις εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις, είναι αναγκαία η ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης έτσι
ώστε οι νέοι να προωθούνται σε αντίστοιχους επιστημονικούς κλάδους (Wright κ.ά.,
2008).
1.1.Αντικείμενα , Στόχοι και Δομή της Εργασίας
Στην παρούσα εργασία επιδιώκεται μια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης των εννοιών
της χωρικής και γεωχωρικής σκέψης καθώς και μελέτη γύρω από τους διάφορους
ορισμούς που δίνονται. Απώτερος σκοπός είναι η αποσαφήνιση των όρων χωρική και
γεωχωρική σκέψη και ο επιστημονικός διαχωρισμός των δύο αυτών εννοιών. Γίνεται
μια συσχέτιση και σύγκριση μεταξύ τους με σκοπό να γίνει ξεκάθαρη η
διαφοροποίησή τους. Επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι η μελέτη της
διαφοροποίησης της χωρικής-γεωχωρικής σκέψης σύμφωνα με το φύλο και την
ηλικία. Όσο αφορά το φύλο μελετούνται και οι αιτίες αυτών των διαφορών, οι οποίες
μέχρι σήμερα δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Στη συνέχεια γίνεται μια διερεύνηση της
συσχέτισης της γεωχωρικής σκέψης και των επιμέρους ικανοτήτων της με τις
επιστήμες της γεωγραφίας, των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ), των
γεωεπιστημών και των επιστημών STEM. Επισημαίνεται η σημασία των επιστημών
STEM και η ανάγκη προώθησης των νέων ανθρώπων σε αυτούς τους τομείς. Τέλος
επιδιώκεται η ανάδειξη της εκπαίδευσης ως αρωγού στην ενίσχυση της χωρικής και
γεωχωρικής σκέψης από τους νέους ανθρώπους με απώτερο στόχο την επιτυχία τους
στις επιστήμες STEM.
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Η δομή των κεφαλαίων που ακολουθούν είναι η εξής:








Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μια εισαγωγή και μια ιστορική ανασκόπηση των
μελετών που αφορούν τις έννοιες της χωρικής και γεωχωρικής σκέψης όπου
περιγράφεται η σημασία τους και έχει ως απώτερο σκοπό τη συσχέτιση και το
διαχωρισμό των δύο αυτών εννοιών.
Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των μελετών που
πραγματοποιήθηκαν για τη διερεύνηση της διαφοροποίησης της χωρικής
σκέψης ανάμεσα στα δύο φύλα καθώς και ανάμεσα σε διαφορετικές ηλικιακές
ομάδες.
Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των μελετών που
αναφέρονται στη συσχέτιση της γεωχωρικής σκέψης με τις επιστήμες της
γεωγραφίας, των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ), και των
επιστημών STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).
Τονίζεται η σημασία των επιστημών STEM και αποδεικνύεται η ισχυρή
συσχέτιση της χωρικής-γεωχωρικής σκέψης με την επιτυχία σε αυτούς τους
κλάδους.
Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται μια έρευνα όσο αφορά την ενίσχυση της γεωχωρικής
σκέψης μέσα από την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Παρουσιάζονται μερικά παραδείγματα και προτάσεις
δραστηριοτήτων ενίσχυσης της γεωχωρικής σκέψης, όχι μόνο μέσα από τα
μαθήματα της γεωγραφίας αλλά και των μαθηματικών και της αστρονομίας.
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2. Χωρική και Γεωχωρική Σκέψη
Υπάρχουν πολλές μορφές σκέψης όπως για παράδειγμα η λεκτική, λογική,
μεταφορική, υποθετική, μαθηματική, στατιστική, και ούτω καθεξής. Μπορούν να
διακρίνονται από το σύστημα αναπαράστασής τους (για παράδειγμα η λεκτική με τη
χρήση γλωσσικών συμβόλων, τα μαθηματικά με τη χρήση μαθηματικών συμβόλων
ενώ η λογική εκτελείται στο πλαίσιο μιας διαδικασίας συλλογισμού). Σε κάθε τομέα
της γνώσης, δεν χρησιμοποιείται μόνο μια μορφή σκέψης. Μια επιστήμη μπορεί να
χρησιμοποιεί τη γλωσσική, την υποθετική, τη μαθηματική, τη λογική καθώς και
πολλές άλλες μορφές σκέψης.
Τόσο η χωρική όσο και η γεωχωρική σκέψη είναι δύο μορφές σκέψης και η κάθε μια
αποτελεί μια συλλογή γνωστικών δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες αυτές αφορούν
αντιληπτικές μορφές γνώσης και ορισμένες γνωστικές λειτουργίες μπορούν να
χρησιμοποιούνται ποικιλοτρόπως, να μετασχηματίζονται και να λειτουργούν
συνδυαστικά για την κατανόηση και την επίλυση ενός προβλήματος (National
Research Council (NRC), 2006).
2.1.Χωρική Σκέψη
Γενικά κάθε άτομο σκέφτεται, δρα και συμπεριφέρεται διαφορετικά μέσα στο
περιβάλλον στο οποίο ζει και προσπαθεί να βρει τις βέλτιστες λύσεις για τα διάφορα
προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν. Με άλλα λόγια αντιλαμβάνεται, κατανοεί,
βγάζει συμπεράσματα και βλέπει με διαφορετικό τρόπο τον κόσμο γύρω του. Οι
διάφορες μορφές ικανοτήτων και οι διάφορες μορφές σκέψης μπορούν να
συνδυάζονται και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ταυτοχρόνως μέσα στον ανθρώπινο
νου. Πιο ειδικά, η ικανότητα των ανθρώπων να επεξεργάζονται και να κατανοούν τις
σχέσεις μέσα στο χώρο μεταξύ διαφόρων αντικειμένων, σχετίζεται με την έννοια της
“χωρικής σκέψης” (spatial thinking).
Η χωρική ικανότητα περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό από χωρικούς παράγοντες ή
υποπαράγοντες ή υποδιαιρέσεις ή διαστάσεις (spatial factors, subfactors,
subdivisions, dimensions), οι οποίοι αξιολογούνται μέσα από διαφορετικά πειράματα
και δοκίμια. Επομένως δεν αποτελεί μια μοναδική ικανότητα με μονοδιάστατη έννοια
(McNulty, 2007). Μερικές από αυτές τις έννοιες που συνθέτουν τη χωρική σκέψη και
αποτελούν ένα κομμάτι της νοητικής λειτουργίας του ανθρώπου είναι η νοητική
παραγωγή, η επεξεργασία και η περιστροφή οπτικών εικόνων και αντικειμένων.
Επιπλέον μπορούν να καλλιεργούνται και να εξελίσσονται και μέσω αυτών ένα άτομο
μπορεί να αντιλαμβάνεται τα φυσικά φαινόμενα, να σχηματίζει εικόνες στο μυαλό
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του για χωρικά φαινόμενα και να καταλήγει σε συμπεράσματα και λύσεις ορισμένων
χωρικών προβλημάτων.

Ειδικότερα, οι επιμέρους χωρικές ικανότητες-παράγοντες σύμφωνα με την McNulty
(2007), αφορούν την οπτικοποίηση (visualization), το χωρικό προσανατολισμό
(spatial orientation), την ευελιξία κλεισίματος (flexibility of closure), την ταχύτητα
περιστροφής (speeded rotation), τη χωρική σάρωση (spatial scanning), την
αντιληπτική ταχύτητα (perpetual speed), την τμηματική αντιληπτική ολοκλήρωση
(serial integration), την ταχύτητα κλεισίματος (closure speed), την οπτική μνήμη
(visual memory) και την κιναισθητική (kinesthetic) (αναλύονται λεπτομερώς στη
συνέχεια). Μέσα από τις μελέτες ανάλυσης των χωρικών ικανοτήτων-παραγόντων
συνήθως ξεχωρίζουν οι δύο πρώτες χωρικές ικανότητες-παράγοντες, η χωρική
οπτικοποίηση και ο χωρικός προσανατολισμός. Η ικανότητα ενός ανθρώπου να
δημιουργεί εικόνες αντικειμένων στο μυαλό του, να τις περιστρέφει και να τις
διαχειρίζεται νοητικά καθώς και η ικανότητα του ατόμου να διατηρεί το χωρικό
προσανατολισμό σε σχέση με το σώμα του, όλα αποτελούν χωρικές ικανότητες και
εξετάζονται ξεχωριστά (spatial subdivisions) (McNulty, 2007).
Ο Johnson (1990) αναφέρεται στη νοητική περιστροφή (mental rotation) η οποία
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της χωρικής ικανότητας ενός ατόμου. Δηλώνει την
ικανότητα του ατόμου να δημιουργεί εικόνες φυσικών αντικειμένων στο μυαλό του,
να τις περιστρέφει ωσότου δημιουργήσει κάποια πιθανή σύγκριση και αφού κάνει τη
σύγκριση να αποφανθεί για το αν τα αντικείμενα είναι ίδια ή όχι.
Το 1971 αναπτύχθηκε από τον Shepard και Metzler ένα κλασικό τεστ το οποίο
αναφέρεται στην ικανότητα της νοητικής περιστροφής, και μέσω αυτού του τεστ
κρίνεται ο χρόνος αντίδρασης και η ακρίβεια των συμμετεχόντων στο να
αξιολογήσουν εάν τα ζεύγη των δισδιάστατων προβολών αντιπροσωπεύουν
διαφορετικές μορφές τρισδιάστατων ή την ίδια τρισδιάστατη μορφή σε διαφορετικούς
προσανατολισμούς. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος για να καταλήξει
κάποιος σε μια απόφαση αν τα αντικείμενα στις εικόνες είναι ίδια ή όχι, είναι μια
γραμμική συνάρτηση προς την μεταξύ τους γωνιακή διαφορά λόγω περιστροφής.
(Shepard & Μetzler, 1971)

8

Εικόνα 2.1: Παράδειγμα Νοητικής Περιστροφής, Πηγή: Nigel, 2014.

Εικόνα 2.2: Παράδειγμα Νοητικής Περιστροφής, Πηγή: Nigel, 2014.

Διάφορα προβλήματα μπορούν να κατανοηθούν και να επιλυθούν καλύτερα μέσα
από τη νοητική αναπαράσταση κάποιων φυσικών αντικειμένων, αφού μέσω αυτής
της εσωτερικής διεργασίας ενισχύεται και η νοητική αποτελεσματικότητα του
ατόμου. Επιπλέον πολλά προβλήματα σχετίζονται με την επιστήμη, την τεχνολογία,
τη μηχανική και τα μαθηματικά , και αποδεικνύεται ότι η ικανότητα χωρικής
οπτικοποίησης και κατ’ επέκταση η ικανότητα της νοητικής περιστροφής
συσχετίζονται άμεσα με την επίλυσή τους (περισσότερα σε επόμενο κεφάλαιο). Οι
άνθρωποι συνηθίζουν να κάνουν νοητικές αναπαραστάσεις στo μυαλό τους όταν
έρχονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα. Μέσω αυτών των νοητικών
αναπαραστάσεων κάποια άτομα μπορούν να αντιληφθούν τις κινήσεις σε πολύπλοκες
προσομοιώσεις πραγματικών καταστάσεων σχετικά με την αλληλεπίδραση των
αντικειμένων. Οι Schwartz και Black (1999) έδειξαν ότι οι ασκήσεις που περιείχαν
νοητικές αναπαραστάσεις βοηθούν τους ανθρώπους να προσομοιώνουν την
αλληλεπίδραση μεταξύ των αντικειμένων και να κατανοούν τις σχετικές κινήσεις
αυτών. Επίσης αναφέρθηκαν στην προ-ερμηνευτική εμπειρία (pre-interpretation), η
οποία είναι σχετική με προσομοιώσεις αλληλεπιδρώντων αντικειμένων, και η οποία
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βοηθά τους ανθρώπους να συντονίσουν τις κινήσεις σε πολύπλοκες προσομοιώσεις
(Schwartz & Heiser, 2016).

Πιο αναλυτικά οι Schwartz και Black (1999) διεξήγαγαν μία σειρά από πέντε
πειράματα προκειμένου να διαπιστώσουν το κατά πόσο οι συμμετέχοντες μπορούσαν
να καταλήξουν σε φυσικά συμπεράσματα κάνοντας νοητικές προσομοιώσεις, όπου
φαίνεται ο ρόλος της προ-ερμηνευτικής εμπειρίας στη νοητική απεικόνιση.
Συγκεκριμένα, στο βασικό τους πείραμα δύο ισοϋψή δοχεία, ένα πλατύ και ένα
στενό, γεμίζονται με πανομοιότυπα επίπεδα νερού. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες
κλήθηκαν να αποφασίσουν για το αν το νερό θα χυθεί υπό την ίδια γωνία κλίσης και
στα δύο δοχεία. Στην πρώτη δοκιμή, όπου οι εξεταζόμενοι απλά έβλεπαν τα δοχεία,
οι σωστές απαντήσεις αναφέρεται ότι ήταν πολύ λίγες. Στη δεύτερη δοκιμή, οι
εξεταζόμενοι κρατούσαν μόνο ένα δοχείο κάθε φορά και αντί για νερό υπήρχε μία
μαύρη λωρίδα όπου υποδείκνυε το υποτιθέμενο ύψος του νερού. Οι εξεταζόμενοι
έγειραν το πρώτο δοχείο μέχρι το σημείο που θεωρούσαν ότι θα αρχίσει να χύνεται το
νερό και επανέλαβαν το ίδιο με το δεύτερο δοχείο. Σε αυτή την φάση του πειράματος,
ο κάθε εξεταζόμενος σωστά έδινε περισσότερη κλίση στο στενό δοχείο απ’ ότι στο
πλατύ δοχείο. Το αποτέλεσμα είναι πλήρως συνυφασμένο με την προ-ερμηνευτική
εμπειρία η οποία τους έδωσε τη δυνατότητα να προσομοιώσουν τις αλληλεπιδράσεις
μεταξύ νερού-δοχείου και να φανταστούν την κίνησή του μέσα σε αυτά. Τέλος, με
την ολοκλήρωση των πέντε πειραμάτων κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:




Οι άνθρωποι είναι ικανοί στο να επιλύσουν ένα πρόβλημα μέσω διαδικασιών
που φτιάχνουν-φαντάζονται στο μυαλό τους ακόμα και αν δεν ξέρουν την
ακριβή απάντηση.
Είναι δύσκολο να ισχυριστεί κανείς, από τα δεδομένα των πειραμάτων, ότι οι
άνθρωποι που συμμετείχαν στο πείραμα θα είχαν καλύτερες επιδόσεις αν είχε
προηγηθεί μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος.
Τέλος οι προσομοιώσεις αρκετών εξεταζόμενων δεν αντιστοιχούσαν
απαραίτητα στις οπτικές τους αντιλήψεις.

Εικόνα 2.3: Το πείραμα των Schwartz και Black, 1999, Πηγή: Daniel L. Schwartz και Julie Heiser,
2016.
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Κάποιες άλλες ασχολίες οι οποίες σχετίζονται με τη νοητική περιστροφή και οι
οποίες απαιτούν υψηλά επίπεδα της εν λόγω ικανότητας, είναι η ενασχόληση με
παιχνίδια τα οποία είναι συνυφασμένα με την εξάσκηση της χωρικής ικανότητας,
όπως για παράδειγμα επίλυση του κύβου του Rubik.

Εκτός από τη νοητική περιστροφή γίνεται λόγος και για τη νοητική αναδίπλωση
(mental folding). Οι δύο αυτές έννοιες διαφέρουν από την άποψη ότι μετά τη νοητική
αναδίπλωση τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου θα αλλάξουν, σε αντίθεση με τη
νοητική περιστροφή όπου τόσο το αντικείμενο όσο και τα χαρακτηριστικά του
παραμένουν τα ίδια και απλά περιστρέφεται. Ουσιαστικά αυτό που αλλάζει με τη
νοητική περιστροφή είναι ο προσανατολισμός και η θέση. Σύμφωνα με τους Glass
κ.ά. (2013), η νοητική αναδίπλωση χαρτιού ορίζεται ως η νοητική αναδίπλωση ενός
σχήματος δυο διαστάσεων σε μια νοητική αναπαράσταση ενός σχήματος τριών
διαστάσεων, π.χ. ένα κιβώτιο ή το νοητικό ξετύλιγμα του κιβωτίου των τριών
διαστάσεων σε ένα σχήμα δυο διαστάσεων. Για να ολοκληρωθεί μια διανοητική
εργασία διπλώματος χαρτιού, κάθε πτυχή απαιτεί μια απλή νοητική περιστροφή ενός
τετραγώνου σχήματος, από δύο διαστάσεις σε τρείς διαστάσεις δημιουργώντας μια
ακολουθία συντονισμένης χειραγώγησης της νοητικής περιστροφής και συνιστωσών
του μετασχηματισμού. Τόσο η οπτική αναπαράσταση του προτύπου όσο και η
μετατροπή του σε ένα σχήμα τριών διαστάσεων είναι απαραίτητες για να απαντήσει
κανείς σωστά σε μια ερώτηση που αφορά τη νοητική αναδίπλωση χαρτιού (Glass
κ.ά., 2013).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα εργασίας που απαιτείται η νοητική αναδίπλωση είναι το
Origami, δηλαδή η τέχνη του μετασχηματισμού του χαρτιού σε κάποιο αντικείμενο
μέσω της αναδίπλωσης. Αυτή η διαδικασία απαιτεί υψηλά επίπεδα νοητικής
αναδίπλωσης τα οποία εφαρμόζονται στην πράξη.

11

Εικόνα 2.4: Παράδειγμα Νοητικής Αναδίπλωσης, Πηγή: Glass κ.ά., 2013.

Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, ένα τεστ νοητικής αναδίπλωσης χαρτιού
περιλαμβάνει τη νοητική αναδίπλωση των στοιχείων της πρώτης εικόνας και
ακολουθεί η ταύτιση με μια από τις 3-D (τρισδιάστατες) επιλογές που δίνονται.
Επιπλέον, μια άλλη σχετική ερώτηση περιλαμβάνει τη νοητική αποδόμηση της
πρώτης εικόνας, όπου η 3-D (τρισδιάστατη) μορφή μετατρέπεται νοητικά σε
2-D (δισδιάστατη) εικόνα και γίνεται η ταύτιση και η επιλογή με μια από τις εικόνες
που δίνονται.
Η McNulty (2007), αναφέρει ότι η χωρική οπτικοποίηση (spatial visualization)
συνδέεται με την ικανότητα της νοητικής οπτικοποίησης μιας χωρικής μορφής ή ενός
σχήματος και την οπτικοποίηση των χωρικών σχέσεων διαφόρων αντικειμένων.
Συχνά τα άτομα με αυτή την ικανότητα μπορούν να σκέφτονται παράλληλα την
περιστροφή τέτοιων οντοτήτων σε δύο ή τρείς διαστάσεις (Mc Nulty, 2007). Η
χωρική οπτικοποίηση είναι πλήρως συνυφασμένη με τις επιστήμες STEM
(Science, Τechnology, Engineering and Mathematics) και μπορεί κανείς να
απαριθμήσει αρκετά παραδείγματα όπου απαιτείται και εφαρμόζεται. Ένα
παράδειγμα είναι η κατασκευή μιας μηχανής όπου ο εφευρέτης της καλείται να
σκεφτεί τις αλληλεπιδράσεις των διαφόρων τμημάτων της καθώς και την διάταξη
αυτών έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά.
Ο Πίνακας 2.1 (McNulty, 2007) παραθέτει 10 διαφορετικές χωρικές ικανότητεςπαράγοντες, όπως ταξινομήθηκαν από τους Lohman, Pelegrino, Alderton, και Regian
(1987), ενώ επίσης αναφέρει τις δοκιμές που χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν
τον κάθε παράγοντα.
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Χωρικές Ικανότητες-Παράγοντες
Ετικέτα
Παράγοντα
Vs

SO
Cf
SR
Ss
Ps
SI

Cs
Vm
K

Όνομα Παράγοντα

Τεστ που ορίζουν τον Παράγοντα

Visualization

Αναδίπλωση χαρτιών, Ανάπτυξη επιφανειών

Spatial Orientation
(χωρικός
προσανατολισμός)
Flexibility of
Closure
(ευελιξία
κλεισίματος)
Speeded Rotation
(ταχύτητα
περιστροφής)

Περιστροφή καρτών, Σύγκριση Κύβων,
Κρυμμένες φιγούρες και σχέδια

Perpetual Speed
(αντιληπτική
ταχύτητα)

Σύγκριση αριθμών, Παρόμοιες εικόνες

Closure Speed
(ταχύτητα
κλεισίματος)

Κρυμμένες Λέξεις

Kinesthetic
(κιναισθητική)

Hands

(οπτικοποίηση)

Κρυμμένες ή ενσωματωμένες φιγούρες,
Κρυμμένα σχέδια
Κάρτες, Σημαίες, Φιγούρες

Spatial Scanning
(χωρική σάρωση)

Λαβύρινθος, Επιλογή μονοπατιών

Serial Integration
(τμηματική
αντιληπτική
ολοκλήρωση)

Αναγνώριση εικόνων, Διαδοχική Αντίληψη

Visual Memory
(οπτική μνήμη)

Μνήμη μιας τοποθεσίας ή σχήματος

Πίνακας 2.1: Χωρικές ικανότητες- παράγοντες, Πηγή: Mc Nulty, 2007.

Ο πίνακας περιέχει τους παράγοντες της οπτικοπίησης (visualization) και του
χωρικού προσανατολισμού (spatial orientation). Επιπλέον περιέχει παράγοντες που
σχετίζονται με τη νοητική περιστροφή (mental rotation) όπως η ικανότητα να
καθορίσουν αν ένα αντικείμενο είναι μια περιστρεφόμενη έκδοση του αντικειμένουστόχου δηλ. η ταχύτητα περιστροφής (speeded rotation). Με άλλα λόγια η ικανότητα
ταχύτητας περιστροφής (speeded rotation) χρησιμοποιείται για να λύσει προβλήματα
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γρήγορα μέσω της νοητικής περιστροφής απλών εικόνων. Υπάρχει επίσης ταύτιση με
την έννοια της οπτικοποίησης (spatial visualization) αλλά ασχολείται περισσότερο με
την ταχύτητα με την οποία μπορεί κάποιος να ολοκληρώσει ένα τεστ νοητικής
περιστροφής. Μια άλλη έννοια είναι η κιναισθητική που αφορά την ικανότητα ενός
ατόμου να κάνει γρήγορες διακρίσεις από τα αριστερά στα δεξιά (kinesthetic).
Επιπλέον η ικανότητα του να σχηματίζει κάποιος και να αποθηκεύει γεωμετρικές
μορφές ή την εικόνα ενός σχήματος τουλάχιστον επί μερικά δευτερόλεπτα, και στη
συνέχεια να την αναγνωρίζει ή να την ανακαλέσει αργότερα ορίζεται ως οπτική
μνήμη (visual memory). Η ικανότητα να κατανοεί γρήγορα ένα οπτικό αντικείμενο
από ελλιπή-ασαφή οπτικά ερεθίσματα, χωρίς να γνωρίζει εκ των προτέρων τι
αντικείμενο είναι, καλείται ταχύτητα κλεισίματος (closure speed). Η οπτική σάρωση
(spatial scanning), είναι ένας ακόμα χωρικός παράγοντας και σχετίζεται με την
ικανότητα κάποιου στο να προσδιορίζει και να αναγνωρίζει με ταχύτητα και
ακρίβεια, μέσα από ένα μεγάλο οπτικό πεδίο, μια συγκεκριμένη διαδρομή ή ένα
μοτίβο που του υποδεικνύουν. Ο προσδιορισμός μιας οπτικής εικόνας
ενσωματωμένης σε ένα πιο περίπλοκο οπτικό μοτίβο ή συστοιχία, όταν γνωρίζει εκ
των προτέρων το τι σχέδιο είναι, ορίζεται ως ευελιξία κλεισίματος (flexibility of
closure) και τέλος η ικανότητα κάποιου να προσδιορίζει μια εικόνα ή ένα οπτικό
μοτίβο όταν τα επιμέρους τμήματά του παρουσιάζονται σε γρήγορη διαδοχή ορίζεται
ως τμηματική αντιληπτική ολοκλήρωση (serial perceptual integration)
(McNulty,2007).
Κάποιες από τις δοκιμασίες ή τεστ που αξιολογούν τους παραπάνω παράγοντες είναι
η περιστροφή ή η αναγνώριση ή σύγκριση ή η αναδίπλωση καρτών, κύβων και
γενικότερα διάφορων φιγούρων, ή ακόμα και η εύρεση μιας διαδρομής.

Σύμφωνα με το τμήμα Γεωγραφίας του College of Earth an Mineral Sciences στην
Πενσυλβανία, υπάρχουν τρία χωρικά πλαίσια εντός των οποίων μπορεί κάποιος να
κάνει τη μετάβαση από τα δεδομένα στις πληροφορίες, όπου σε όλες τις περιπτώσεις
ο χώρος παρέχει ένα ερμηνευτικό πλαίσιο που δίνει νόημα στα δεδομένα (Bacastow,
2014). Συγκεκριμένα αυτά είναι:




Ο χώρος της συμπεριφοράς-ζωής (behavioral life-space), είναι ένας
χωροχρόνος τεσσάρων διαστάσεων όπου η χωρική σκέψη έρχεται σε επαφή
με τις χωρικές σχέσεις μεταξύ διαφόρων αντικειμένων στο φυσικό
περιβάλλον. Ουσιαστικά πρόκειται για τη γνωστική λειτουργία μέσα στο
χώρο και έχει να κάνει με αποφάσεις σχετικά με τον κόσμο που ζούμε, για
παράδειγμα η πλοήγηση που κάνουμε μέσα στο χώρο.
Ο φυσικός χώρος (physical space), αποτελείται από το χωροχρόνο τεσσάρων
διαστάσεων αλλά εστιάζει στην επιστημονική κατανόηση της φύσης, της
δομής και των λειτουργιών διαφόρων φαινομένων. Ουσιαστικά πρόκειται για
τη γνωστική λειτουργία σχετικά με το χώρο και περιλαμβάνει τις σκέψεις για
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το πώς λειτουργεί ο κόσμος, για παράδειγμα η σχέση μεταξύ ενός σεισμού και
ενός τσουνάμι.
Ο γνωστικός-πνευματικός χώρος (cognitive- intellectual space), όπου υπάρχει
η σχέση μεταξύ ιδεών και αντικειμένων. Η φύση του χώρου εξαρτάται κάθε
φορά και από το πρόβλημα το οποίο αφορά. Ουσιαστικά πρόκειται για τη
γνωστική λειτουργία με το χώρο και περιλαμβάνει τη σκέψη σχετικά με τον
χώρο ή διάμεσο του χώρου γενικά και θεωρητικά. Ένα παράδειγμα είναι οι
εδαφικές διαμάχες μεταξύ δύο εθνών.

Επιπλέον γίνεται αναφορά στις βασικές ικανότητες που πρέπει να έχει κάποιος
προκειμένου να μπορεί να σκέπτεται χωρικά:






Να μπορεί να κατανοήσει το πλαίσιο των δεδομένων δηλαδή αν είναι ο
φυσικός ή ο γνωστικός-πνευματικός χώρος, προκειμένου να γίνει σωστή
αξιολόγηση των δεδομένων.
Να μπορεί να αναγνωρίσει τα διάφορα χωρικά σχήματα, ουσιαστικά να
μπορεί να θυμάται εικόνες και να της αναζητεί. Για παράδειγμα ο εντοπισμός
ενός αεροδρομίου σε ένα χάρτη.
Να μπορεί να θυμάται αντικείμενα τα οποία έχει παρατηρήσει.
Να μπορεί να ενσωματώνει μεμονωμένες παρατηρήσεις σε μία ενιαία.
Να μπορεί να φανταστεί την εικόνα ενός αντικειμένου από διαφορετικές
οπτικές γωνίες.

Μέσα από την εξάσκηση ένα άτομο μπορεί να αποκτήσει εμπειρία στο να σκέφτεται
χωρικά διότι η χωρική σκέψη μπορεί να βελτιωθεί μέσα από την εκπαίδευση. Το
μυαλό και ο τρόπος σκέψης επεκτείνονται συνεχώς και έτσι το μυαλό καταφέρνει να
αφομοιώνει σχήματα στο δισδιάστατο και τρισδιάστατο χώρο. Μέσα από την επίλυση
διάφορων χωρικών προβλημάτων, μπορεί κάποιος να αντιλαμβάνεται καλύτερα τόσο
τα αντικείμενα όσο και τις σχέσεις των αντικειμένων μέσα στο χώρο, αποκτώντας
έτσι χωρική αντίληψη.

Ο Bacastow (2014), κάνει λόγο για τους οπτικοχωρικούς στοχαστές οι οποίοι
μπορούν να χειριστούν με ευκολία πολύπλοκα και άφθονα δεδομένα από
διαφορετικούς τομείς. Αναφέρει ότι οι οπτικό-χωρικοί στοχαστές είναι άτομα που
σκέφτονται με εικόνες και όχι με λόγια. Η σκέψη τους δεν ακολουθεί ένα διαδοχικό
τρόπο και η οργάνωση των πληροφοριών που λαμβάνουν και επεξεργάζονται γίνεται
με πολύ διαφορετικό τρόπο. Πριν να εξετάσουν τις λεπτομέρειες σκέφτονταιοραματίζονται την μεγάλη-γενική εικόνα για πρώτη φορά. Ουσιαστικά μέσα από το
μη-διαδοχικό τρόπο σκέψης τους και χωρίς να σκέφτονται τη διαδικασία βήμα προς
βήμα καταφέρνουν να επιτυγχάνουν τις σωστές λύσεις. Μπορούν να διαχειριστούν με
μοναδική ικανότητα ένα περίπλοκο πρόβλημα αλλά συχνά χάνουν τις λεπτομέρειες
(Bacastow,2014). Για αυτά τα άτομα συχνά αναφέρεται ότι ο οπτικοχωρικός τρόπος
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σκέψης τους οφείλεται στο γεγονός ότι σκέφτονται με το δεξιό μέρος του εγκεφάλου
τους.

Η έννοια του δεξιού και του αριστερού μέρους του εγκεφάλου όσον αφορά τον τρόπο
που σκέφτεται κάποιος αναπτύχθηκε μέσα από την έρευνα του ψυχολόγου Roger W.
Sperry. Ο Sperry ανακάλυψε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει δύο διαφορετικούς
τρόπους σκέψης. Το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου αναφέρει ότι είναι οπτικό και
επεξεργάζεται τις πληροφορίες σε ένα διαισθητικό, ταυτόχρονο τρόπο, κοιτάζοντας
πρώτα τη συνολική εικόνα και στη συνέχεια τις λεπτομέρειες. Το αριστερό
ημισφαίριο είναι λεκτικό και επεξεργάζεται τις πληροφορίες με ένα πιο αναλυτικό και
διαδοχικό τρόπο, εξετάζοντας πρώτα τα κομμάτια και στη συνέχεια τη μεταξύ τους
θέση για να γίνει αντιληπτό το σύνολο. Ορισμένα άτομα χρησιμοποιούν εξίσου και τα
δυο μέρη του εγκέφαλου και είναι εξίσου ικανά και στις δύο λειτουργίες (Sperry,
1977).
2.1.1. Ιστορική ανασκόπηση της έρευνας για τη χωρική σκέψη
Η χωρική σκέψη σαν έννοια είναι πολύ δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της
ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και κυρίως λόγω της αναγνώρισης της
συνεισφοράς της στις επιστήμες STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) καθώς και σε ένα μεγάλο εύρος τεχνολογικών και επιστημονικών
εφαρμογών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διεξαγωγή ερευνών που αφορούν τη
χωρική σκέψη και τη χωρική ικανότητα και στόχο έχουν την καλλιέργεια και την
καλύτερη αξιοποίηση τους σε συνδυασμό με άλλους επιστημονικούς κλάδους.
Αποτελεί το πεδίο έρευνας για πολλούς επιστημονικούς κλάδους και συνεχίζει να έχει
εφαρμογές σχεδόν σε όλους τους κλάδους που σχετίζονται με την επιστήμη, την
τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά.

Η χρονολογική σειρά των ερευνών για τη χωρική ικανότητα μπορεί να χωριστεί σε
τέσσερεις χρονικές περιόδους σύμφωνα με την πρόσφατη εργασία του Mohler (2008).
Η προγενέστερη εργασία των Eliot και Smith (1983), διακρίνει τρείς περιόδους,
παρόμοιες με τις τρεις πρώτες του Mohler αλλά λόγω του έτους δημοσίευσης (1983)
δεν περιλαμβάνει την τέταρτη περίοδο (την πιο πρόσφατη).
Πιο συγκεκριμένα, οι τέσσερις χρονολογικές περίοδοι είναι οι εξής (Mohler, 2008):



1880 – 1940 είναι ουσιαστικά η περίοδος όπου αναδεικνύεται η χωρική
ικανότητα και γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ των παραγόντων της και της
γενικής νοημοσύνης, μέσω ψυχομετρικών ερευνών.
1940 – 1960 είναι η περίοδος όπου αναγνωρίζονται επιπλέον παράγοντες που,
ουσιαστικά αποτελούν τη χωρική ικανότητα, και γίνεται η αρχή της
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εφαρμογής διαφόρων εξετάσεων προκειμένου να μετρηθεί η χωρική
ικανότητα.
1960 – 1980 είναι η περίοδος που γίνονται ψυχομετρικές μελέτες σχετικά με
θέματα νόησης και αντίληψης και η διεξαγωγή διαφορικών και αναπτυξιακών
ερευνών.
1980 – σήμερα όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας διαδραματίζει κυρίαρχο
ρόλο στη μέτρηση, στην εξέταση και στη βελτίωση της χωρικής ικανότητας.
Επιπλέον είναι εμφανής η επεξεργασία των πληροφοριών στην έρευνα.

Οι Eliot και Smith (1983) διέκριναν τρείς περιόδους, σχετικά με τις προσπάθειες που
γίνονταν προκειμένου να αποσαφηνιστεί η χωρική ικανότητα (Strong & Smith,
2001), (McNulty,2007):
 Στην πρώτη περίοδο (1904-1938) οι έρευνες ασχολήθηκαν με την τεκμηρίωση
της ύπαρξης ενός χωρικού παράγοντα, διαφορετικού από αυτόν της γενικής
νοημοσύνης. Πριν από την περίοδο αυτή διάφορες λεκτικές εφαρμογές
χρησιμοποιούνταν ως δείκτες ευφυΐας, ενώ οι οπτικές εφαρμογές δεν
αποτελούσαν μέσο μέτρησης της ευφυΐας. Ουσιαστικά εκείνη την περίοδο
αναδείχτηκε η χωρική ικανότητα ως ένας παράγοντας του καθορισμού της
νοημοσύνης.
 Στη δεύτερη περίοδο (1938-1961) έγινε μια προσπάθεια από τους ερευνητές
να εξακριβώσουν κατά πόσο οι διάφοροι χωρικοί παράγοντες, οι οποίοι
καθορίζουν τη χωρική ικανότητα των ατόμων , διαφέρουν μεταξύ τους.
 Στην τρίτη περίοδο (1961-1982) οι έρευνες εστίασαν στο να ορίσουν την
αλληλεπίδραση της χωρικής ικανότητας με άλλες μορφές ικανοτήτων και
κατά πόσο αυτή η αλληλεπίδραση θα επηρέαζε τις επιδόσεις τους σε χωρικές
δοκιμές-τεστ ικανοτήτων.
Ακολούθησαν πολλές έρευνες, και ορισμένες από αυτές ασχολήθηκαν με τη χωρική
ικανότητα, εστιάζοντας στην ύπαρξη ή όχι ενός κοινού χωρικού παράγοντα ως
επιπρόσθετο του παράγοντα της γενικής νοημοσύνης (Eliot και Smith, 1983, όπ.αναφ.
McNulty,2007).
Η ΜcNulty (2007), αναφέρει τις σημαντικότερες προσπάθειες, στην πρώτη περίοδο
(1904-1938) για την ανάδειξη της χωρικής ικανότητας:


Πρωτοποριακή θεωρείται η έρευνα του Spearman (1904), ο οποίος
κατέγραψε την θεωρία της νοημοσύνης και ο οποίος εξέτασε πόσο καλά οι
άνθρωποι εκτελούν διάφορες εργασίες που σχετίζονται με την ευφυΐα. Αυτά
τα τεστ περιλάμβαναν εργασίες σχετικά με την αντίληψη για το βάρος, τα
χρώματα, τις κατευθύνσεις και τα μαθηματικά. Από την ανάλυση των
δεδομένων που συλλέγονταν ο Spearman κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
υπάρχει ένας κεντρικός παράγοντας που επηρεάζει τις γνωστικές ικανότητές
του ανθρώπου και τον ονόμασε παράγοντα g, ο οποίος αφορούσε τη γενική
17





ευφυΐα. Πέρα από αυτό τον παράγοντα που αφορούσε τη νοητική λειτουργία
και ήταν κοινός σε όλους τους ανθρώπους (g factor), ένας άλλος παράγοντας
αφορούσε πιο ειδικές ικανότητες οι οποίες αξιολογούνταν και συνδέονταν με
διαφορετικά τεστ που γίνονταν ξεχωριστά και τον ονόμασε παράγοντα s
(s factor).
Ο Stoy (1927), με διάφορα τεστ αξιολόγησε την ικανότητα ορισμένων
ατόμων στο να κάνουν ένα μηχανολογικό σχέδιο και προσπάθησε να
αναπτύξει πιο περιληπτικά τεστ προκειμένου να αναγνωρίζεται και να
αξιολογείται αυτή η ικανότητα.
Ο Anderson (1928) είχε αναπτύξει διάφορα τεστ μέτρησης της μηχανικής
ικανότητας, υψηλής αξιοπιστίας και εγκυρότητας, και μέσα από την
περιγραφή τους είχε σκοπό να ενημερώσει τους ψυχολόγους για τα
πλεονεκτήματα της χρήσης αυτών των τεστ μέτρησης ικανοτήτων.
Ο Thurstone (1938) ισχυρίστηκε ότι η ανθρώπινη νοημοσύνη αποτελείται
από πολλούς ξεχωριστούς παράγοντες. Η συγκεκριμένη έρευνα επηρέασε τη
μετέπειτα έρευνα καθώς οι επιστήμονες αντί να προσπαθούν να
αναγνωρίσουν ένα χωρικό παράγοντα προσπαθούσαν να διαπιστώσουν το
μέτρο όπου ο κάθε χωρικός παράγοντας διέφερε από τον άλλο.

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως με βάση τους Eliot και Smith (1983), στη
δεύτερη περίοδο (1938-1961) ξεκίνησαν να εντοπίζονται επιπλέον χωρικοί
παράγοντες, ξεκινώντας μια προσπάθεια για να διαπιστωθεί ο βαθμός που διέφεραν
μεταξύ τους. Πλέον η χωρική ικανότητα δεν θεωρείται ενιαία και όπως αναφέρεται
παρακάτω δύο βασικές κατηγορίες παραγόντων είχαν διακριθεί. Η πρώτη αφορούσε
την ικανότητα των ατόμων να αναγνωρίζουν χωρικές αναπαραστάσεις, ενώ η δεύτερη
αφορούσε την ικανότητα να τις επεξεργάζονται νοητικά.
Ήταν η περίοδος που ουσιαστικά οι παράγοντες των χωρικών σχέσεων και η έννοια
χωρική οπτικοποίηση (spatial visualization) ήρθαν στην επιφάνεια. Σημαντικές
εργασίες εκείνης της περιόδου, σύμφωνα με τη McNulty (2007) θεωρούνταν αυτές
των:
 Michael κ.ά, (1951) οπού διακρίνεται για πρώτη φορά η διαφορά μεταξύ των
δύο φύλων σχετικά με τη χωρική ικανότητα.
 Guilford και Lacey (1947) που τεκμηρίωσαν την ύπαρξη δύο παραγόντων,
αυτών που αφορούν τις χωρικές σχέσεις (spatial relations (Sr)) και τη χωρική
οπτικοποίηση (visualization (Vz)). Γενικα στα τεστ που διεξήγαγαν
χρησιμοποιούσαν εικόνες και διάφορες αναπαραστάσεις, ενώ το τεστ που
εξακρίβωνε τον παράγοντα της χωρικής οπτικοποίησης περιλάμβανε εργασίες
σχετικές με την αναδίπλωση του χαρτιού. Επιπλέον θεωρούσαν ότι ο
παράγοντας της χωρικής οπτικοποίησης ήταν εντονότερος σε τεστ που
χρησιμοποιούσαν ένα ερέθισμα, είτε μέσω εικόνων ή προφορικά.
 Επιπλέον, είχαν ξεκινήσει να αναπτύσσονται διάφορα τεστ, στα οποία
χρησιμοποιούνταν μολύβι και χαρτί, για τη μέτρηση των διαφόρων χωρικών
παραγόντων.
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Στην τρίτη περίοδο (1961-σήμερα), γίνεται μια απόπειρα περεταίρω διαχωρισμού των
διαφόρων χωρικών ικανοτήτων αλλά και μια προσπάθεια καθιέρωσης των πηγών που
οδηγούν σε αυτές τις διαφοροποιήσεις όπως για παράδειγμα η διαφορά ανάμεσα στα
δύο φύλα1 ενώ το 1979 οι έννοιες του χωρικού προσανατολισμού και των χωρικών
σχέσεων οριστήκαν από τον Lohman ως κυρίαρχοι παράγοντες χωρικής ικανότητας
(McNulty, 2007).
Το 2001 οι Strong και Smith, με δεδομένο ότι η τρίτη περίοδος των Eliot και Smith
αφορούσε μέχρι το 1983 όπου εκδόθηκε το άρθρο, ισχυρίστηκαν ότι μία τέταρτη
περίοδος είναι πιθανή (1983-σήμερα) όπου στη συγκεκριμένη περίοδο υπάρχει η
ανάγκη για περεταίρω ανάλυση εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης της τεχνολογίας των
υπολογιστών, η οποία οδήγησε στην αναγκαιότητα των χωρικών ικανοτήτων και την
αντίστοιχη μέτρηση αυτών των δεξιοτήτων. Λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στην
τεχνολογία των υπολογιστών δίνεται μεγάλη έμφαση και στο κομμάτι της χωρικής
απεικόνισης (spatial visualization), όπου αποτελεί βασικό κομμάτι στην επιστήμη του
μηχανικού γραφικού σχεδιασμού (Strong & Smith, 2001).
Περαιτέρω ανάλυση πραγματοποιείται από τον Mohler (2008) στην εργασία του «A
Review of Spatial Ability Research 2008», όπου προσπαθεί να εξηγήσει τη χωρική
ικανότητα ερευνώντας ιστορικά διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις, εκτιμώντας
την προσπάθεια και τη συνεισφορά τους. Συγκεκριμένα τις έρευνες τις
κατηγοριοποιεί σε:







Ψυχομετρικές, όπου περιλαμβάνεται το κομμάτι της εξακρίβωσης ενός
χωρικού παράγοντα διαφορετικού από τη γενική νοημοσύνη και η
κατηγοριοποίηση του σε επιπλέον χωρικούς παράγοντες, όπως στις έρευνες
των Spearman (1927), Burt (1949), Thurstone (1950), Carroll (1993), Kelley
(1928) και Guttman (1954).
Μοντέρνες Ψυχομετρικές, όπου γίνεται αναφορά σε επιπλέον σημαντικούς
χωρικούς παράγοντες, για παράδειγμα η δυναμική χωρική ικανότητα
“dynamic spatial ability”, όπως αναφέρεται στην έρευνα των Pellegrino και
Hunt (1991).
Αναπτυξιακές, όπου αναλύεται το πότε και το πώς εξελίσσεται η χωρική
ικανότητα, με εκτενή αναφορά στη σχέση χωρικής ικανότητας με την ηλικία
αλλά και τη φυσιολογία του ανθρώπινου εγκεφάλου.
Διαφορικές, όπου αναλύονται οι διαφορές στις επιδόσεις των χωρικών
ικανοτήτων μεταξύ των δύο φύλων. Γίνεται εκτενής αναφορά στις έρευνες
διαχρονικά που προσπαθούν να εξηγήσουν τους λόγους και τα αίτια αυτών
των διαφορών, παραδείγματος χάρη βιολογικοί ή περιβαλλοντικοί
(εκτενέστερη αναφορά θα γίνει σε μετέπειτα κεφάλαιο).

Οι διαφοροποιήσεις των χωρικών ικανοτήτων μεταξύ των φύλων αποδεικνύεται από πρόσφατες
έρευνες να μειώνεται (περισσότερα σε επόμενη υποενότητα).
1
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Έρευνες επεξεργασίας της πληροφορίας. Δίνεται έμφαση στη διάρκεια που
επεξεργάζεται κάποιος μια πληροφορία. Επιχειρείται ο εντοπισμός της ροής
της πληροφορίας μέσα από το ανθρώπινο γνωστικό σύστημα από τη στιγμή
που κάποια ερεθίσματα γίνονται αρχικά αντιληπτά μέχρι τη στιγμή που το
άτομο θα αντιδράσει. Με άλλα λόγια ερευνάται ο τρόπος και η ταχύτητα που
κάποιος επεξεργάζεται την πληροφορία, όπως επίσης και η αντίστοιχη
ανταπόκρισή του.

2.2. Γεωχωρική Σκέψη
Ο Huynh (2009) δίνει κάποιους ορισμούς σχετικά με το τι συνοδεύει τη λέξη
“γεωχωρική”, όπως η γεωχωρική γνώση και η γεωχωρική σκέψη και τις ταυτίζει με
τον τομέα της γεωγραφίας. “Η γεωχωρική γνώση είναι ένας συνδυασμός της
γεωγραφίας και της χωρικής σκέψης για να δημιουργήσει τις πληροφορίες που
επιλύουν περαιτέρω προβλήματα σχετικά με το χώρο στη γεωγραφία. Η γεωχωρική
σκέψη είναι η διαδοχική διαδικασία της εργασίας μέσα από ένα πρόβλημα που
απαιτεί γεωχωρική γνώση” (σελ.5, Huynh, 2009). Σε άρθρο του ο Kerski (2013)
αναφέρει ότι η χωρική και κατεπέκταση η γεωχωρική σκέψη είναι “ο εντοπισμός, η
ανάλυση και η κατανόηση της τοποθεσίας, της κλίμακας, των πρότυπων και των
τάσεων των γεωγραφικών και των προσωρινών σχέσεων μεταξύ των δεδομένων, των
φαινόμενων και των θεμάτων” (Kerski, 2013).
Η γεωχωρική σκέψη όπως και η χωρική σχετίζεται με ένα σύνολο νοητικών
υποδιαιρέσεων (McNulty,2007) , όπου με αυτές τις ικανότητες ένα άτομο είναι σε
θέση να σκέφτεται και να επεξεργάζεται χωρικά δεδομένα σε γεωγραφική και
περιβαλλοντική κλίμακα (Montello,1993) τα οποία μπορεί να είναι καταχωρημένα
μέσα σε ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ) (Geographical Information
Systems (GIS)) και επιπλέον έχει την ικανότητα να κάνει χρήση των διαφόρων
σχετικών τεχνολογικών συστημάτων (Wakabayashi & Ishikawa, 2011). Τα δεδομένα
τα οποία επεξεργάζονται έχουν γεωγραφική διάσταση και ουσιαστικά πρόκειται για
την επεξεργασία των χωρικών σχέσεων και οντοτήτων μέσα σε ένα πιο ειδικό
πλαίσιο, το γεωγραφικό (Montello,1993).
Οι Wakabayashia και Ishikawa (2011) αναδεικνύουν πτυχές της σχέσης μεταξύ της
γεωχωρικής σκέψης και της επιστήμης των γεωγραφικών πληροφοριών. Η πρώτη
αφορά τη σημασία των ΣΓΠ στη διδασκαλία και ειδικότερα στην εκμάθηση του
χωρικού τρόπου σκέψης κυρίως στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, όπου την ορίζουν ως “χωρική σκέψη με ΣΓΠ”. Η δεύτερη σχετίζεται με
την αναγκαιότητα της χωρικής σκέψης στα ΣΓΠ, καθώς είναι απαραίτητη για τη
συστηματοποίηση του συνόλου των γνώσεων των ΣΓΠ αλλά και τη χρήση τους και
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ορίζουν αυτή την πτυχή ως “χωρική σκέψη στα ΣΓΠ” (Wakabayashi & Ishikawa,
2011).

Σύμφωνα με τον Βacastow τα ΣΓΠ αποτελούν ένα τεχνολογικό πεδίο που σκοπό έχει
να διατηρήσει σε μια βάση δεδομένων τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά με απώτερο
στόχο την χαρτογράφηση, ανάλυση και αξιολόγηση διαφόρων προβλημάτων του
πραγματικού κόσμου. Η γεωχωρική σκέψη σχετίζεται και αποτελεί το σημαντικότερο
στοιχείο για το σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα των ΣΓΠ αφού μέσω αυτής ένα
άτομο είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται καλύτερα κάποια φυσικά φαινόμενα και τις
αλληλεπιδράσεις-σχέσεις των αντικειμένων στο γεωγραφικό πεδίο, να συλλέγει τα
κατάλληλα δεδομένα και να τα επεξεργάζεται έτσι ώστε να καταλήξει στην εύρεση
της λύσης ενός προβλήματος. Η γεωχωρική σκέψη είναι η χωρική σκέψη που
σχετίζεται με τη Γη. Ένας ειδικός, εκμεταλλευόμενος τη χωρική-γεωχωρική του
ικανότητα, οπτικοποιεί σχέσεις, φαντάζεται μετατροπές από τη μία κλίμακα στην
άλλη, περιστρέφει διανοητικά ένα αντικείμενο για να αναδείξει άλλες πλευρές του,
δημιουργεί μια νέα οπτική γωνία ή την προοπτική και θυμάται τις εικόνες σε τόπους
και χώρους. Η χωρική-γεωχωρική σκέψη επιτρέπει επίσης στα άτομα να
εξωτερικεύσουν τις εργασίες αυτές, δημιουργώντας αναπαραστάσεις, όπως ένα χάρτη
(Bacastow, 2014).

Συνηθίζεται τα άτομα που ασχολούνται με οποιοδήποτε τομέα της γεωγραφίας να
συλλέγουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες σε νοητά τρισδιάστατα σχήματα.
Ουσιαστικά κατασκευάζουν σχήματα στο μυαλό τους, τα περιστρέφουν, και τα
προβάλλουν από πολλές οπτικές γωνίες. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος αποτελεί
την τέταρτη διάσταση, όπου συνήθως μελετάται ο βαθμός επιρροής του σε
αντικείμενα και φαινόμενα στο χώρο. Πρόκειται για την ικανότητα ορισμένων
ατόμων να δημιουργούν πολυδιάστατα μοντέλα χρησιμοποιώντας ατελή δεδομένα.
Αυτός ο εξελιγμένος τρόπος συλλογισμού αποτελεί τη γεωχωρική συλλογιστική
(Bacastow, 2014).
2.3. Διαχωρισμός και Συσχέτιση της Χωρικής και Γεωχωρικής Σκέψης
Σε αυτή την ενότητα προσεγγίζεται η συσχέτιση και ο διαχωρισμός των εννοιών της
χωρικής και γεωχωρικής σκέψης.

Όπως αναφέρθηκε και στο εισαγωγικό κομμάτι της εργασίας οι έννοιες χωρική και
γεωχωρική σκέψη χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, όμως στην πραγματικότητα
διαχωρίζονται μεταξύ τους εννοιολογικά και στην ουσία ο ένας ορισμός συμπληρώνει
τον άλλο, με την πρώτη να αναφέρεται σε γενικότερο επίπεδο και τη δεύτερη να
εστιάζει στην επιφάνεια της Γης. Σε κάθε θεωρία που αφορά τη γεωχωρική έννοια
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ενσωματώνεται όλη η γενικότητα της χωρικής έννοιας (Goodchild, όπ. αναφ.
OConnor, 2012).

Εννοιολογικά ο όρος “χωρικός” προέρχεται από τη λέξη “χώρος” και αναφέρεται στις
χωρικές σχέσεις, τη θέση των αντικειμένων, το σχήμα τους, τη διάταξή τους, το
μέγεθός τους κλπ., καθώς και σε χαρακτηριστικά ή φαινόμενα που διανέμονται σε
τρισδιάστατο χώρο και ως εκ τούτου έχουν φυσικές, μετρήσιμες διαστάσεις. Δεν
αφορά μόνο την επιφάνεια της Γης αλλά οποιοδήποτε χώρο. Χωρική ικανότητα είναι
η ικανότητα ενός ατόμου να μπορεί να εκτελεί δραστηριότητες σχετικές με τον
προσανατολισμό, τις χωρικές σχέσεις, και τη χωρική οπτικοποίηση. Η χωρική σκέψη
είναι μια μορφή σκέψης που περιλαμβάνει τις γνωστικές δεξιότητες που
ενσωματώνουν τις έννοιες του χώρου, τα εργαλεία αναπαράστασης και τις
διαδικασίες συλλογισμού (Huynh, 2009).
Ο όρος “γεωγραφικός” σχετίζεται με τη γεωγραφία και τη μελέτη της επιφάνειας της
Γης και αναφέρεται σε ένα ορισμένο τόπο ή σε κάποιο χαρακτηριστικό του, και πιο
ειδικά αναφέρεται στη θέση του με βάση κάποια άλλα μέρη. Όταν γίνεται αναφορά
στη γεωγραφική γνώση, ταυτίζεται με την κατανόηση των εννοιών, των θεωριών και
των διαδικασιών που σχετίζονται με τη μελέτη της γεωγραφίας. Τα γεωγραφικά
δεδομένα μπορεί να οριστούν ως μια κατηγορία χωρικών δεδομένων των οποίων το
πλαίσιο αφορά την επιφάνεια της Γης ή κάτι κοντά στην επιφάνεια της Γης. Τα
γεωγραφικά δεδομένα χρησιμοποιούν διαφορετικού τύπου χαρακτηριστικά (σημεία,
γραμμές, πολύγωνα ή ψηφιδωτά) για να προσδιορίσουν επακριβώς τη θέση ή τα
γεωγραφικά όρια των χωρικών (με βάση την τοποθεσία) οντοτήτων που υπάρχουν
στην επιφάνεια της Γης.
Ο όρος “γεωχωρικός” σχετίζεται με τη Γη και το διάστημα. Η γεωχωρική γνώση είναι
το αποτέλεσμα της “διασταύρωσης” της γεωγραφίας και της χωρικής σκέψης, που
μέσω της οποίας προκύπτουν οι πληροφορίες που επιλύουν περαιτέρω προβλήματα
που σχετίζονται με το χώρο στη γεωγραφία. Όταν γίνεται αναφορά στη γεωχωρική
σκέψη, ουσιαστικά γίνεται αναφορά στη διαδοχική διαδικασία της επίλυσης ενός
προβλήματος που απαιτεί γεωχωρική γνώση (Huynh, 2009). Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο, γεωχωρικά είναι τα δεδομένα τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη
πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τα αντικείμενα, και τις
διαστρωματώσεις στην επιφάνεια της Γης. Ουσιαστικά είναι το είδος των χωρικών
δεδομένων που σχετίζονται με τη Γη και έχουν γεωγραφική συνιστώσα (Dempsey,
2014).
Στην προσπάθεα διαχωρισμού των όρων “χωρικός”-“γεωχωρικός” μπορεί κανείς να
αναφερθεί στην κλίμακα η οποία έχει σημαντική επιρροή στο πώς οι άνθρωποι
αντιμετωπίζουν τις χωρικές πληροφορίες. Ουσιαστικά η κλίμακα ενός χώρου
επηρεάζει τον τρόπο που ένα άτομο επεξεργάζεται, σκέφτεται και αντιδρά στις
χωρικές πληροφορίες. Σύμφωνα με τον Montello το 1993 η κλίμακα είναι σημαντική
γιατί επηρεάζει (Montello, 1993):
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την αποτελεσματικότητα της χωρικής επικοινωνίας, όπου οι διαφορές μεταξύ
των κλιμάκων ενός χώρου μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο αντίληψης και
κατά επέκταση την επικοινωνία, για παράδειγμα η κλίμακα σε ένα χάρτη,
την εγκυρότητα των χωρικών προσομοιώσεων αφού καθώς αλλάζουν οι
κλίμακες του χώρου οι χωρικές προσομοιώσεις επιδέχονται διαφορετική
επεξεργασία,
και τα μοντέλα της χωρικής επιλογής, καθώς ενσωματώνουν παράγοντες που
είναι εξαρτώμενοι από τις κλίμακες.

Επιπλέον ο Montello (1993) διακρίνει τις εξής κλίμακες του χώρου:








Figural space (σχηματικός χώρος): αφορά το χώρο ο οποίος είναι μικρότερος
από το σώμα του παρατηρητή και οι ιδιότητες του μπορούν να γίνουν
αντιληπτές χωρίς να γίνει κάποια μετακίνηση. Περιλαμβάνει εικόνες, μικρά
αντικείμενα ή μακρινά τοπία. Μέσω της αφής ο παρατηρητής μπορεί να
αντιληφθεί τις χωρικές ιδιότητες των αντικειμένων χωρίς κάποια κίνηση
ολόκληρου του σώματος.
Vista space (χώρος πανοραμικής θέασης): είναι ο χώρος που συνήθως
προβάλλεται τόσο μεγάλος ή μεγαλύτερος από το σώμα του παρατηρητή,
αλλά μπορεί να συλληφθεί οπτικά από ένα μόνο σημείο χωρίς σημαντική
μετακίνηση. Είναι ο χώρος των δωματίων, των πλατειών, των οριζόντων κλπ.
Environmental space (περιβαλλοντικός χώρος): είναι ο χώρος που
προβάλλεται μεγαλύτερος από το σώμα του παρατηρητή και το περιβάλλει.
Είναι στην πραγματικότητα τόσο μεγάλος, ώστε για γίνει αντιληπτός πρέπει
το άτομο να μετακινηθεί μέσα σ’ αυτόν και συνήθως θεωρείται ότι απαιτεί
την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω μεγάλων χρονικών περιόδων. Είναι ο
χώρος των γειτονιών και των πόλεων.
Geographical space (γεωγραφικός χώρος): είναι ο χώρος που προβάλλεται
πολύ μεγαλύτερος από το σώμα του παρατηρητή και δεν μπορεί να συλληφθεί
άμεσα μέσω της κίνησης. Ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να μελετηθεί μέσω
συμβολικών αναπαραστάσεων ή μοντέλων που μειώνουν ουσιαστικά το
γεωγραφικό χώρο, όπως οι χάρτες.

Οι γεωγράφοι συνήθως παρατηρούν χώρους, οι οποίοι περιγράφονται με την
περιβαλλοντική (environmental) και τη γεωγραφική (geographical) κλίμακα, όμως
συμφώνα με τον Montello μπορούν επιτυχώς να χρησιμοποιήσουν όποια κλίμακα
θέλουν. Σύμφωνα με τους Golledge κ.ά. (2008), οι γεωγράφοι συνήθως μελετούν
περιβαλλοντικούς και γεωγραφικούς χώρους, άλλα σύμφωνα με στοιχεία ερευνών η
γεωχωρική σκέψη μπορεί να επεκταθεί και σε μικρότερες κλίμακες. Με βάση τα
παραπάνω συμπεραίνουν ότι η έννοια “χωρική” είναι ο γενικός όρος που καλύπτει
όλες τις κλίμακες και ότι η χωρική σκέψη στη γεωγραφία είναι ένα υποσύνολο του
γενικού όρου.
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Ο Πίνακας 2.2 παρουσιάζει ορισμένες καθημερινές δραστηριότητες που σχετίζονται
με τη χωρική και γεωχωρική σκέψη.
Δραστηριότητες στο
σχηματικό χώρο (figural
and vista space)

Δραστηριότητες στον
περιβαλλοντικό και
γεωγραφικό χώρο
(environmental and
geographical space)

ΧΩΡΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
1.
2.

Συσκευασία μιας βαλίτσας
Υπολογισμός του μεγέθους του
χάσματος στην κίνηση της
κυκλοφορίας κατά την οδήγηση
3. Ορισμός ενός πίνακα
4. Η εκτίμηση της εγγύτητας
5. Αναγνώριση σχημάτων με την
αφή
6. Εξέταση ενός μοτίβου σε ένα
μικροσκόπιο
7. Η εύρεση ενός εικονιδίου στην
οθόνη
8. Η στάθμευση ενός αυτοκινήτου
σε ένα περιορισμένο χώρο
9. Ασφαλές περπάτημα στο σκοτάδι
γύρω από το σπίτι
10. Αρπαγή μιας μπαλιάς
11. Σουτ στην καλαθοσφαίριση
12. Φύτευση ενός κήπου

1.

ΓΕΩΧΩΡΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Σχεδιασμός μιας οικιστικής
ανάπτυξης
2. Εκμάθηση ενός συγκεκριμένου
τρόπου εργασίας
3. Επιλογή μιας κατοικημένης
περιοχής
4. Κατανόηση του παγκόσμιου
χάρτη
5. Αναγνώριση των μορφών της
Γης
6. Κατανόηση της διάταξης των
οικισμών
7. Μελέτη των λεκανών απορροής
των ποταμών
8. Η ανάμνηση πού να παραδώσω
κάτι
9. Δημιουργία ενός χάρτη
10. Εντοπισμός μίας πόλης στο
χάρτη
11. Η μετάβαση σε ένα νέο
(μακρινό) τόπο κατοικίας
12. Περιγραφή σε άλλους για τον
τόπο διαμονής

Πίνακας 2.2: Καθημερινές Δραστηριότητες της Σχηματικής, Περιβαλλοντικής και Γεωγραφικής
Κλίμακας, Πηγή: Golledge κ.ά., 2008.

Επομένως οι έννοιες “χωρική” και “γεωχωρική” μπορούν να οριστούν με
διαφορετικό τρόπο. Η χωρική έννοια συνδέεται με οποιονδήποτε χώρο και αφορά την
ικανότητα κάποιου να μπορεί να διατηρεί τον προσανατολισμό του, να
αντιλαμβάνεται τις χωρικές σχέσεις, και να οπτικοποιεί αντικείμενα. Από την άλλη η
γεωχωρική έννοια και κατεπέκταση η γεωχωρική ικανότητα ενός ατόμου, αποτελεί
ένα υποσύνολο της χωρικής ικανότητας, σχετίζεται με περιβαλλοντικές και
γεωγραφικές κλίμακες, και συναντάται κυρίως στον τομέα των γεωεπιστημών (βλ.
Κεφάλαιο 3), όπου μέσω των γεωχωρικών πληροφοριών μπορούν να επιλύονται
προβλήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την γεωγραφία (Huynh, 2009).
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Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο ορισμός της χωρικής-γεωχωρικής σκέψης
διακρίνεται σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Σε συνέδριο του 2012 στην
California σχετικά με τη χωρική-γεωχωρική σκέψη, υπήρξε μια συναίνεση ότι είναι
αναγκαία μια καλύτερη κατανόηση του τι σημαίνει ο όρος χωρική σκέψη. Για
παράδειγμα, πρέπει να γίνει κατανοητός ο βαθμός στον οποίο η χωρική σκέψη
εξαρτάται από τις έννοιες, τις δεξιότητες ή τη χρήση των τεχνολογιών. Διαφορετικές
συστατικές ομάδες επιστημόνων ανέφεραν το δικό τους ορισμό και το πώς κατανοούν
τη χωρική σκέψη, όπως αυτή εφαρμόζεται και ασκείται μέσα στην επιστήμη τους.
Αναφέρεται ότι αυτές οι διακρίσεις παρεμποδίζουν σήμερα συνομιλίες σε
διεπιστημονικό επίπεδο. Επομένως ένας σημαντικός στόχος της έρευνας είναι να
διερευνηθεί και να υιοθετηθεί ένα κοινό πλαίσιο για την χωρική και γεωχωρική
σκέψη (Hegarty κ.ά, 2012 ).
2.4. Ορισμός και Μέτρηση της Γεωχωρικής Σκέψης
Μέσω των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων ένα άτομο μπορεί να επεξεργάζεται και
να αναλύει γεωχωρικά δεδομένα εφαρμόζοντας γεωχωρική σκέψη ή αλλιώς
ικανότητα γεωχωρικού συλλογισμού (geospatial reasoning ability) και να λαμβάνει
σημαντικές αποφάσεις τόσο σε ατομικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο (Erskine
κ.ά., 2015).
Στη βιβλιογραφία υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τους διάφορους γνωστικούς
μηχανισμούς που εμπλέκονται στην ικανότητα ενός ατόμου να εκτιμάει και να
αξιοποιεί γεωχωρικά δεδομένα ώστε να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις, και
διάφορα μέτρα συμπεριφοράς χρησιμοποιούνται συχνά για την εκτίμηση του
γεωχωρικού συλλογισμού. Συγκεκριμένα οι έννοιες της οπτικοποίησης
(visualization), του προσανατολισμού (orientation) και της πλοήγησης (navigation),
της απομνημόνευσης (memorization) και της ανάκλησης στη μνήμη (recall)
αναφέρονται συχνά.
Οπότε στο ερώτημα, ποιες ικανότητες απαιτούνται έτσι ώστε ένα άτομο να παίρνει
τις σωστές αποφάσεις μέσω μιας γεωχωρικής συλλογιστικής, την απάντηση μπορεί
να δώσει η ικανότητας απεικόνισης σε τρεις διαστάσεις (spatial vizualization). Μέσω
της ικανότητας αυτής ένα άτομο μπορεί να δημιουργεί εικόνες στο μυαλό του σχετικά
με χαρτογραφικές αναπαραστάσεις των φυσικών χώρων. Αυτή η ικανότητα είναι
σημαντική στο γεωχωρικό συλλογισμό ( Erskine κ.ά., 2015).
Επίσης οι Erskine κ.ά. (2015) αναφέρουν ότι μια πιθανή διάσταση της ικανότητας του
γεωχωρικού συλλογισμού είναι ο γεωχωρικός προσανατολισμός (orientation) και η
πλοήγηση (navigation). Την άποψη αυτή τη βασίζουν σε μελέτες άλλων
επιστημόνων, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω:
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1) Οι Kozlowski και Bryant (1977) αποκάλυψαν ότι οι αντιλήψεις της αίσθησης
της κατεύθυνσης ενός ατόμου αντικατοπτρίζουν την ικανότητα
προσανατολισμού του στο χώρο.

2) Οι Darken και Sibert (1996) αναφέρουν ότι παρά το γεγονός ότι κάποιος
μπορεί να εξάγει πολλές πληροφορίες από μια τοπογραφική αναπαράσταση ,
δηλαδή από έναν χάρτη, πρέπει ο πλοηγός να μπορεί να περιστρέφει νοητικά
αυτές τις πληροφορίες έτσι ώστε να βρίσκει τον προσανατολισμό του μέσα
στο φυσικό περιβάλλον.
3) Οι Swink και Speier (1999) ανακάλυψαν μια σχέση μεταξύ του χωρικού
προσανατολισμού και των επιδόσεων στις απόφασεις για την επίλυση
χωρικών προβλημάτων.

4) Οι Cherney κ.ά. (2008) ανέφεραν ότι η απόδοση ενός ατόμου σε μία χωρική
εργασία μπορεί να επηρεαστεί από την αυτοαντίληψη που έχει για την
ικανότητα πλοήγησής του.
5) Ο Luo κ.ά. (2010) υποστηρίζουν ότι οι χαρτογραφικές αναπαραστάσεις του
φυσικού χώρου αποτελούν το μέσο απόκτησης γεωχωρικών γνώσεων ενώ από
την άλλη η πλοήγηση οδηγεί στην καλύτερη αντίληψη του πραγματικού
χώρου μέσα από τη διαδρομή.

Τέλος, η απομνημόνευση (memorization) και η ανάκληση (recall) είναι κάποιοι
πιθανοί δείκτες της ικανότητας του γεωχωρικού συλλογισμού. Όπως αναφέρεται στην
εργασία των Erskine κ.ά. (2015), οι Lei κ.ά. (2009) ανακάλυψαν ότι τα άτομα που
ήταν εξοικειωμένα με ένα ορόσημο ήταν πιο πιθανό να εντοπίσουν το ορόσημο αυτό
χρησιμοποιώντας ενα γεωχωρικό εργαλείο απ’ ότι αν το ορόσημο ήταν άγνωστο σε
αυτούς (ανάκληση). Επιπλέον αναφέρουν ότι οι Miyake κ.ά. (2001) ανακάλυψαν ότι
η ικανότητα να απομνημονεύει κάποιος χωρικές απεικονίσεις θα μπορούσε να
επηρεάσει τη γεωχωρική ικανότητα και κατεπέκταση το γεωχωρικό του συλλογισμό.

Ο ορισμός και η μέτρηση της ικανότητας του γεωχωρικού συλλογισμού πρέπει να
γίνεται μέσω των κατάλληλων παραμέτρων οι οποίες θα εξασφαλιστούν μέσα σε ένα
γεωχωρικό πλαίσιο (Erskine κ.ά., 2015). Παρά το γεγονός ότι διάφορα μέτρα για την
εκτίμηση της χωρικής ικανότητας εφαρμόζονται συχνά ως αντίστοιχα μέτρα για το
γεωχωρικό συλλογισμό, η χωρική και η γεωχωρική ικανότητα δεν μπορούν να
εξομοιωθούν (Ishikawa και Nakamura, 2012, όπ.αναφ. Erskine κ.ά., 2015).
Στον Πίνακα 2.3 γίνεται μια βιβλιογραφική αναφορά στους επιμέρους παράγοντες ή
διαστάσεις που συνθέτουν τη γεωχωρική σκέψη. Συγκεκριμένα, απαρτίζεται από
τέσσερις διαστάσεις, αυτές της ικανότητας του γεωχωρικού συλλογισμού, της αυτόαντίληψης του γεωχωρικού προσανατολισμού και της πλοήγησης, της αυτόαντίληψης της γεωχωρικής απομνημόνευσης και ανάκλησης της μνήμης και της
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αυτοαντίληψης της γεωχωρικής οπτικοποίησης. Η γεωχωρική ικανότητα
συλλογισμού ορίζεται ως η ικανότητα ενός ατόμου να αξιολογεί και να αξιοποιεί
γεωχωρικές πληροφορίες προκειμένου να μπορεί να πάρει αποτελεσματικές
αποφάσεις. Η έννοια του γεωχωρικού προσανατολισμού και της πλοήγηγσης ορίζεται
ως η αυτοαντιληπτική δυνατότητα να προσδιορίσει τη θέση και την κατεύθυνσή του
κάποιος στο γεωγραφικό χώρο, ένω η γεωχωρική απομνημόνευση και η ανάκληση ως
η αυτοαντιληπτική ικανότητα κάποιου να δεσμεύει γεωγραφικές έννοιες στη μνήμη
και την αντίστοιχη ικανότητα να ανακατασκευάσει τις έννοιες αυτές. Τέλος η
γεωχωρική οπτικοποίηση ορίζεται ως η αυτοαντιληπτική ικανότητα να σχηματίζει
κάποιος νοητικές εικόνες του γεωγραφικού χώρου.

Πίνακας 2.3: Προτεινόμενες διαστάσεις της ικανότητας γεωχωρικού συλλογισμού, Πηγή: Erskine
κ.ά., 2015.

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι Erskine κ.ά. (2015), πρότειναν την ανάπτυξη ενός
μοντέλου μέτρησης και μιας κλίμακας, τα οποία θα εξετάζουν τις γνωστές
παραμέτρους του γεωχωρικού συλλογισμού (όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω), θα
δίνουν έμφαση στο γεωγραφικό πλαίσιο και θα είναι σε θέση να αξιολογούν το
γεωχωρικό συλλογισμό σε άτομα τα οποία δεν είναι κατ’ ανάγκη εξοικειωμένα με
προηγμένους χαρτογραφικούς και γεωγραφικούς όρους.
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3. Διαφοροποίηση της Χωρικής-Γεωχωρικής Σκέψης
σύμφωνα με το Φύλο και την Ηλικία
Όσον αφορά τη γενική ευφυΐα, οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων είναι σχεδόν
ανύπαρχτες και ασήμαντες, με αρκετούς επιστήμονες να υποστηρίζουν ομόφωνα
αυτή την άποψη. Επιπλέον, οι διαφορές αυτές όταν υπάρχουν, εξαρτώνται από τη
μεθοδολογία την οποία χρησιμοποιούν για τη μέτρηση της γενικής ευφυΐας. Στο
κομμάτι της χωρικής-γεωχωρικής ικανότητας μεταξύ των δύο φύλων, οι έρευνες σε
παλαιότερα χρόνια έδειχναν ότι οι διαφορές στις χωρικές ικανότητες ήταν
σημαντικές, με τους άντρες να υπερτερούν σε σημαντικό βαθμό των γυναικών. Σε πιο
πρόσφατες έρευνες αυτή η διαφορά φαίνεται να μειώνεται αισθητά κυρίως λόγω της
κατάρτισης και των δύο φύλων μέσα από την εκπαίδευση και την καλλιέργεια των
χωρικών τους ικανοτήτων. Αν και σε μικρότερο βαθμό, αρκετές έρευνες
υποστηρίζουν ότι οι διαφορές συνεχίζουν να υφίστανται στο μέσο όρο του γενικού
συνόλου αντρών και γυναικών, με τους άντρες ακόμα να υπερτερούν. Παράλληλα η
αμφισβήτηση της εγκυρότητας του τρόπου αξιολόγησης αυτών των διαφορών
συνεχίζει να υφίσταται όπως επίσης και η ανάγκη της βελτίωσης των προγραμμάτων
ενίσχυσης της χωρικής-γεωχωρικής σκέψης. Όσο αφορά τις διαφορές που
παρουσιάζονται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, οι μελέτες έχουν δείξει ότι και η
ηλικία είναι ένας καθοριστικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τη χωρική ικανότητα
και την αντίληψη των ατόμων.
3.1. Διαφοροποίηση της Χωρικής-Γεωχωρικής Σκέψης σύμφωνα με το Φύλο
3.1.1. Σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες
Η ηλικία κατά την οποία οι διαφορές φύλου στη χωρική ικανότητα αρχίζουν να
αναδύονται, αποτελούσε θέμα συζήτησης μεταξύ των επιστημόνων. Ένα μεγάλο
μέρος της βιβλιογραφίας εστίαζε στα προσχολικά έτη, δίνοντας την υπεροχή στα
αγόρια σε ένα εύρος εργασιών, όπως η αντιγραφή ενός τρισδιάστατου παιχνιδιού
Lego ή την κατασκευή τρισδιάστατων ρεπλίκων (McGuinness και Morley, 1991),
(Siegel και Schadler, 1977). Οι Levine κ.ά. (1999) υποστήριζαν ότι οι διαφορές
μεταξύ των φύλων, σε ένα υποσύνολο χωρικών ικανοτήτων άρχιζαν να φαίνονται από
την παιδική ηλικία και τα πρώτα προσχολικά χρόνια. Ωστόσο, η διαπίστωση ότι το
μέσο επίπεδο των επιδόσεων των αγοριών σε ορισμένες χωρικές ικανότητες ήταν
καλύτερο από αυτό των κοριτσιών από τα προσχολικά χρόνια, δεν απέκλειε την
πιθανότητα, το μέγεθος ή ακόμα και η φύση των διαφορών ανάμεσα στα δυο φύλα,
να διαμορφώνονται-αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης (Levine κ.ά., 1999).
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Από την άλλη αρκετοί ήταν αυτοί που υποστήριζαν ότι οι διαφορές ανάμεσα στα δύο
φύλα ξεκινούν με την έναρξη της εφηβείας, υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι είναι ένα
σχετικά αργό αναπτυξιακό φαινόμενο.

Η McNulty (2007) αναφέρει ότι την περίοδο που οι επιστήμονες προσπαθούσαν να
ταξινομήσουν τους χωρικούς παράγοντες (1938-1961), ο Herbert Woodrow ήταν
ουσιαστικά ο πρώτος που στα συμπεράσματα της έρευνάς του αναδείκνυε την
υπεροχή των αντρών σε σχέση με τις γυναίκες, σε κάποια από τα τεστ που διεξήγαγε
σχετικά με τους χωρικούς παράγοντες. Από την άλλη πρέπει να αναφερθεί ότι ένα
κομμάτι της βιβλιογραφίας, αμφισβητούσε την άποψη των διαφορών στη χωρική
ικανότητα ανάμεσα στα δύο φύλα, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η έρευνα για τις
διαφορές στα δύο φύλα σχετικά με τη χωρική ικανότητα είναι ασυνεπής. Αυτή η
αμφισβήτηση των τεστ αξιολόγησης των διαφορών συνεχίζει να υφίστανται και σε
πιο πρόσφατες μελέτες. Οι Caplan κ.ά. (1985) ισχυρίστηκαν ότι η έλλειψη ενός
σαφούς και κοινώς συμφωνηθέντα ορισμού για τη χωρική ικανότητα, αποτελεί την
αιτία που στα ευρήματα υπάρχει αυτή η ασυνέπεια όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ
των δύο φύλων. Ειδικότερα, αναφέρεται στο ότι οι ερευνητές δεν θα μπορούσαν να
καταλήξουν σε συναίνεση σχετικά με την ύπαρξη των διαφορών στα δύο φύλα
σχετικά με τις χωρικές ικανότητες μέχρι να αναπτυχθεί ένας καθολικός ορισμός για
τη χωρική ικανότητα (McNulty, 2007).
Επίσης στις παλαιότερες έρευνες και κυρίως όσο αφορά τη νοητική περιστροφή, οι
άντρες φαινόταν να υπερέχουν των γυναικών σημαντικά και σταθερά σε βάθος
χρόνου. Οι Linn και Petersen (1985) σε στατιστική έρευνα που διεξήγαγαν με
δεδομένα από το 1974 έως το 1982, διαπίστωσαν ότι οι άνδρες είχαν καλύτερες
επιδόσεις απ’ ότι οι γυναίκες σε τεστ που απαιτούσαν τη χωρική αντίληψη και τη
νοητική περιστροφή. Πιο συγκεκριμένα, το 1995 οι Voyer κ.ά. παρουσίασαν τα
αποτελέσματα από έρευνες που είχαν πραγματοποιήσει σε παλαιότερα χρόνια , και
είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ανάμεσα στα δυο φύλα υπήρχαν σημαντικές
διαφορές σε εργασίες που απαιτούσαν νοητική περιστροφή και επεξεργασία νοητικών
εικόνων, με αποτέλεσμα οι άντρες να είχαν καλύτερες επιδόσεις στο σύνολό τους.
Στο ίδιο συμπέρασμα το 1993 είχαν καταλήξει και οι Masters και Sanders. Διαφορές
υπήρχαν επίσης στη χωρική αντίληψη και απεικόνιση, αλλά ήταν μικρότερες (Metz,
Donohue και Moore, 2012).
O Kaufman (2007), χρησιμοποίησε και εκτίμησε τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα
σε ένα φάσμα διάφορων τεστ που σχετίζονταν με τη βραχύβια χωρική μνήμη και τη
χωρική ικανότητα, προκειμένου να εξετάσει κατά πόσο το μέγεθος της βραχύβιας
χωρικής μνήμης ευθύνεται για τις διαφορές που έχουν οι άντρες και οι γυναίκες στο
να εμπλέκονται σε εργασίες που απαιτούν ικανότητες χωρικής περιστροφής και
απεικόνισης. Σε όλα τα τεστ, νοητικής περιστροφής κ.ά., που διεξήγαγαν, υπήρχαν
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα τόσο στη βραχύβια χωρική μνήμη
(spatial working memory), αλλά και στη χωρική ικανότητα. Ένα σημαντικό
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συμπέρασμα από αυτή την έρευνα ήταν ότι τόσο η χωρική, όσο και η λεκτική
βραχύβια μνήμη επηρέαζαν εξίσου τη χωρική ικανότητα των δύο φύλων αλλά μόνο
η χωρική μνήμη ευθυνόταν για τις διαφορές ανάμεσά τους. Επιπλέον, τα
αποτελέσματα έδειχναν σημαντική διαφορά και στο κομμάτι της βραχύβιας μνήμης
ανάμεσα στα δύο φύλα. Στην πραγματικότητα, αυτή η διαφορά προέκυπτε μόνο όταν
η εργασία που τους ανέθεταν να εκτελέσουν περιείχε μια αναπαράσταση χωρικών
δεδομένων. Τα αποτελέσματα θεωρήθηκαν σημαντικά καθώς το δείγμα ήταν σχετικά
μεγάλο και η βραχύβια μνήμη εκτιμήθηκε με ένα μεγάλο εύρος μέτρων που
χρησιμοποιήθηκαν στο κομμάτι της εκτίμησης της μνήμης. Τέλος, η συγκεκριμένη
έρευνα δεν απέκλεισε την ύπαρξη και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την
χωρική ικανότητα , κυρίως στα τεστ της νοητικής περιστροφής όπου παρατηρήθηκαν
και οι μεγαλύτερες διαφορές (Kaufman, 2007).

Η McNulty (2007) επισήμανε ότι διάφορες πειραματικές έρευνες, συχνά
χρησιμοποιούνταν εσφαλμένα ως μέτρα αξιολόγησης της χωρικής ικανότητας και
περιέγραφαν ανακριβή συμπεράσματα σχετικά με τις διαφορές της χωρικής
ικανότητας μεταξύ των φύλων , αφού οι δοκιμές δεν αποτελούσαν πραγματικά μέτρα
των χωρικών ικανοτήτων. Παρόλα αυτά ανέφερε ότι οι διαφορές ανάμεσα στα δύο
φύλα όσον αφορά κάποιους χωρικούς παράγοντες φαίνεται να υπάρχουν, και
σχετίζονται με συγκεκριμένες χωρικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε
ότι οι γυναίκες υπερτερούν στη χωρική μνήμη ενώ οι άντρες στη νοητική περιστροφή
(mental rotation). Επιπλέον, υπερτερούν και στη χωρική αξιολόγηση, δηλαδή στο να
σκέφτονται και να εκτιμούν καταστάσεις σε οριζόντιες και κάθετες κατευθύνσεις.
Ωστόσο, το φάσμα των επιμέρους παραγόντων των χωρικών ικανοτήτων είναι αρκετά
μεγάλο και έτσι η μελέτη περιορίστηκε στην ύπαρξη διαφορών σε συγκεκριμένους
παράγοντες της χωρικής ικανότητας (McNulty, 2007).
Περεταίρω αναλύσεις είχαν δείξει ότι το μέγεθος της διαφοράς ανάμεσα στα δυο
φύλα ποικίλει ανάλογα με το είδος των εργασιών που αξιολογούν τους αντίστοιχους
χωρικούς παράγοντες (Sutton, K., & Williams, A., 2008). Συγκεκριμένα, σε τεστ που
εξεταζόταν η χωρική σάρωση, οι διαφορές ήταν εμφανώς μεγαλύτερες σε σχέση με
αυτά που εξέταζαν την ικανότητα της αντιληπτικής ταχύτητας, την οπτική μνήμη και
την ταχύτητα εύρεσης μιας κεντρικής ιδέας από ένα μη οργανωμένο κείμενο (closure
of speed, flexibility of closure). Επιπλέον, όσοι χωρικοί παράγοντες περιλάμβαναν τη
νοητική περιστροφή αντικειμένων, όπως παράγοντες που απαιτούν από τους
εξεταζόμενους να καθορίσουν αν ένα αντικείμενο είναι μια περιστρεφόμενη έκδοση
του αντικειμένου-στόχου ή μια περιστρεφόμενη και αντανακλώμενη έκδοση του
αντικειμένου-στόχου (speeded rotation) ή να βρουν από αριστερά στα δεξιά διαφορές
ενός αντικειμένου (kinesthetic) ή να καθορίσουν πώς θα εμφανίζεται ένα αντικείμενο
όταν παρατηρείται από μια νέα ή διαφορετική οπτική (spatial orientation) έδειχναν
ξεκάθαρη υπεροχή των αντρών (McNulty,2007).
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Η μελέτη των Sutton και Williams (2008) που διεξήχθη σε πρωτοετείς φοιτητές
μηχανολογίας και σε ένα μίγμα φοιτητών άλλων κλάδων, αποσκοπούσε στην
ανάλυση του προφίλ της χωρικής ικανότητας των δύο ομάδων με την προσδοκία ότι η
επίδοση θα ήταν καλύτερη για τους μηχανικούς ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε
διαφοροποίηση στην επίδοση μεταξύ των δύο φύλων. Η μελέτη βασίστηκε σε έξι
τεστ χωρικών ικανοτήτων όπου στο καθένα μετριόταν η ακρίβεια και η επιλογή του
χρόνου απόκρισης (RT). Τα έξι τεστ αφορούσαν τα εξής: νοητική περιστροφή (MR),
απεικόνιση-οπτικοποίηση (VZ), σύστημα συντεταγμένων (DC), νοητική κοπή (MC),
δίπλωμα ξεδίπλωμα (FU) και αληθινό μήκος (TL). Στην Εικόνα 3.1 φαίνεται η
διαφοροποίηση στις επιδόσεις ανδρών και γυναικών όπου οι άνδρες παρουσίαζαν
καλύτερες επιδόσεις στα τεστ χωρικών δεξιοτήτων.

Εικόνα 3.1: Διαφοροποίηση επιδόσεων σε τεστ χωρικών δεξιοτήτων σε σχέση με το φύλο, Πηγή:
Sutton και Williams, 2008.

Το 2009 ο Sorby κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υφίστανται οι διαφορές ανάμεσα
στους άντρες και στις γυναίκες, όσον αφορά την ικανότητα να περιστρέφουν νοητικά
τρισδιάστατα αντικείμενα με τους πρώτους να υπερέχουν. Ισχυρίστηκε ότι η
συγκεκριμένη ικανότητα θεωρείται σημαντική στις θετικές επιστήμες και ιδιαίτερα
στους τομείς της μηχανικής. Ο συγγραφέας διεξήγαγε έρευνα στον τομέα της
ανάπτυξης των χωρικών ικανοτήτων για περισσότερο από μια δεκαετία, και είχε ως
στόχο να προσδιορίσει ορισμένες μεθόδους βελτίωσης των τρισδιάστατων χωρικών
δεξιοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις μαθήτριες του τομέα της μηχανικής.
Επιπλέον στόχος του ήταν η δημιουργία μιας σειράς μαθημάτων που αποσκοπούσαν
στη βελτίωση των τρισδιάστατων χωρικών δεξιοτήτων.
Τα θέματα στη σειρά μαθημάτων, οργανώθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε οι
συμμετέχοντες να αναπτύξουν τρισδιάστατες (3D) χωρικές ικανότητες. Τα θέματα
που περιλαμβάνονταν ήταν:
 Σκιαγράφηση ισομετρικών εικονογραφήσεων από κωδικοποιημένα σχέδια.
 Σκιαγράφηση σχεδίων από πολλές οπτικές γωνίες απλών αντικειμένων.
 Δισδιάστατους (2D) σε τρισδιάστατους (3D) μετασχηματισμούς-Αναδίπλωση
χαρτιού (paper folding).
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Tρισδιάστατα (3D) συστήματα συντεταγμένων.
Μετασχηματισμούς αντικείμενων περιλαμβανομένης και της μετάφρασης, της
αλλαγής κλίμακας, της περιστροφής και της αντανάκλασης.
Διατομές (εγκάρσιες τομές) των στερεών.
Επιφάνειες και περιστρεφόμενα στερεά.
Συνδυασμό αντικείμενων κόβοντας, συνδέοντας ή τέμνοντας.

3.1.2. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι με την πάροδο των χρόνων και σύμφωνα με
μελέτες που έγιναν πρόσφατα, η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα όσο αφορά τη
χωρική ικανότητα τείνει να κλείνει αφού και τα δύο φύλα μέσα από την εκπαίδευση
αναπτύσσουν εξίσου μια χωρική αντίληψη και αποκτούν χωρικές ικανότητες. Οι
άντρες ναι μεν παρουσιάζουν μια υπεροχή στις χωρικές ικανότητες στο μέσο όρο
αντρών και γυναικών, όμως αρκετές είναι και οι γυναίκες που υπερτερούν ορισμένων
αντρών και αυτό δεν πρέπει να μένει απαρατήρητο. Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες
εστιάζουν σε πιο ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και την βελτίωση των
υπαρχόντων προγραμμάτων έτσι ώστε οι διαφορές που παρατηρούνται στο γενικό
σύνολο να εξαλειφτούν σε μεγαλύτερο βαθμό ή και εντελώς.
Το 2010 οι Sorby και Veurink μελέτησαν διαχρονικά δεδομένα από το 1996 έως το
2009, από πρωτοετείς φοιτητές στην επιστήμη της μηχανικής, σχετικά με τις
επιδόσεις τους στη χωρική ικανότητα. Οι διαφορές στη χωρική ικανότητα μεταξύ των
δύο φύλων ναι μεν υπήρχαν όμως παράλληλα οι επιδόσεις των γυναικών αυξάνονταν
με την πάροδο του χρόνου και το ποσοστό αποτυχίας τους μειωνόταν. Τόνισαν ότι η
ενασχόληση με παιχνίδια που περιέχουν τρισδιάστατες εφαρμογές θα μπορούσε να
είναι ιδιαίτερα επωφελής για τις γυναίκες στην ανάπτυξη των χωρικών ικανοτήτων
(Sorby & Veurink, 2010).
Ο Metz (2012) επισήμανε ότι, παρά το γεγονός ότι οι διαφορές στις επιδόσεις στα
τεστ που απαιτούν την ικανότητα της νοητικής περιστροφής (ιδιαίτερα σε σχέση με
τα αντικείμενα 3-D) εξακολουθεί να υφίσταται, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι διαφορές
μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις επιδόσεις στα τεστ χωρικής απεικόνισης κλείνει,
ειδικά μετά την εξοικείωση και την εξάσκηση (Metz κ.ά., 2012).
Σύμφωνα με τον David Tzuriel, καθηγητή κλινικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο
του Ισραήλ, όταν η κατάρτιση ξεκινά από νωρίς μπορεί να αποτρέψει τις διαφορές
στις χωρικές ικανότητες ανάμεσα στα δύο φύλα και να παρέχει ίσες ευκαιρίες για τα
κορίτσια ώστε να αξιοποιούν δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχία σε διάφορα
επιστημονικά πεδία. Στη μελέτη του αναφέρει ότι είναι δυνατό, εφαρμόζοντας
παρεμβατικά προγράμματα και αναπτύσσοντας κατάλληλα προγράμματα σπουδών,
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να καμφθούν οι διαφορές μεταξύ των δυο φύλων. Η συγκεκριμένη έρευνα
περιελάμβανε, τη δημιουργία δύο γκρουπ των 50 ατόμων, στην ηλικία όσων
μαθήτευαν στην πρώτη δημοτικού. Το πρώτο γκρουπ παρακολούθησε ένα
πρόγραμμα κατάρτισης που είχε ως σκοπό την επέκταση της βραχύβιας μνήμης
(working memory), στο να αντιλαμβάνεται κάποιος χωρικές πληροφορίες από μια
ολιστική άποψη και όχι με βάση συγκεκριμένα στοιχεία, και στο να σκέπτεται
χωρικές γεωμετρικές εικόνες από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Τα άλλα παιδιά είχαν
τοποθετηθεί σε μια ομάδα ελέγχου που αφορούσε ένα πρόγραμμα απλής
εκπαιδευτικής κατάρτισης. Μετά από οκτώ εβδομαδιαίες συνεδρίες, οι αρχικές
διαφορές μεταξύ των δυο φύλων στη χωρική ικανότητα εξαφανίστηκαν για όσους
ήταν στην πρώτη ομάδα. Αυτή ουσιαστικά, ήταν η πρώτη μελέτη που ανέδειξε ότι η
εκπαίδευση και η κατάρτιση συμβάλλει στη μείωση των διαφορών μεταξύ των φύλων
στην χωρική ικανότητα (Society for Research in Child , 2010).

Η Newcombe (2013) επισημαίνει ότι ναι μεν οι γυναίκες δεν αποδίδουν τόσο καλά
όσο οι άντρες σε εργασίες που αφορούν τη νοητική περιστροφή ή ακόμα και σε άλλα
τεστ χωρικής φύσεως, όμως αυτή η διαφορά μεταξύ των φύλων δεν οφείλεται σε
κάποιο αμετάβλητο βιολογικό λόγο. Κατ’ αρχήν τονίζει ότι αυτές οι διαφορές
υφίστανται κατά μέσο όρο στο σύνολο αντρών και γυναικών, και έτσι δεν μπορεί να
αμφισβητηθεί το γεγονός ότι ορισμένες γυναίκες παρουσιάζουν καλύτερες χωρικές
ικανότητες από κάποιους άντρες (μεγάλος αριθμός γυναικών υπερτερεί σε χωρικές
ικανότητες). Δεύτερον, οι αιτίες αυτών των διαφορών δεν είναι ξεκάθαρες και πολλά
ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα παράλληλα με την αμφισβήτηση της
εγκυρότητας των τεστ αξιολόγησης αυτών των διαφορών. Επίσης αναφέρεται στη
σημασία της εκπαίδευσης για τη βελτίωση της χωρικής ικανότητας. Σε έρευνα που
διεξήγαγε τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες βελτίωσαν τη χωρική τους ικανότητα
μέσω της παρακολούθησης κατάλληλων εκπαιδευτικών δράσεων. Παρόλα αυτά
επισημαίνει ότι με το πέρας των προγραμμάτων η υπεροχή των αντρών υπήρχε σε
κάποιο βαθμό (κατά μέσο όρο), γεγονός που υποδεικνύει την ανάγκη για βελτίωση
των υπαρχόντων προγραμμάτων καλλιέργειας της χωρικής ικανότητας έτσι ώστε οι
διαφορές μεταξύ των φύλων να εξαλειφθούν σε μεγαλύτερο βαθμό (Newcombe
,2013).
Τέλος, σύμφωνα με τους Uttal κ.ά. (2013), τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες
ανταποκρίνονται ουσιαστικά στην εκπαίδευση των χωρικών τους ικανοτήτων. Από
την άλλη υποστηρίζουν ότι οι διαφορές στις χωρικές ικανότητες μεταξύ των φύλων
δεν συρρικνώνονται μέσα από την κατάρτιση, χωρίς όμως να διαψεύδουν το γεγονός
ότι είναι δυνατό να καμφθούν αυτές οι διαφορές μέσω μιας πρόσθετης εκπαίδευσης.
Αυτό το ζήτημα εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανοικτό. Σημαντική
είναι η παρατήρηση ότι τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες με τις αρχικά υψηλότερες
βαθμολογίες βελτιώθηκαν σε μικρότερο εκπαιδευτικό χρονικό διάστημα. Είναι
σημαντική αυτή η παρατήρηση στην πορεία εκμάθησης γιατί δείχνει ότι αν η
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περίοδος κατάρτισης δεν είναι αρκετά μεγάλη, τότε κατά μέσο όρο στο γενικό
σύνολο, οι γυναικες συμμετέχοντες θα επωφεληθούν λιγότερο από την εκπαίδευση
συγκριτικά με τους άνδρες συμμετέχοντες. Ως εκ τούτου, παραμένει σαφές ότι τόσο
οι άνδρες όσο και οι γυναίκες μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις δεξιότητές τους
στη χωρική ικανότητα μέσω της εκπαίδευσης.
3.1.3. Τα αίτια των διαφορών μεταξύ των δύο φύλων
Παρά τις διαφωνίες σχετικά με την ύπαρξη ή όχι του φαινομένου των διαφορών της
χωρικής ικανότητας ανάμεσα στα δυο φύλα η βιβλιογραφία που το καλύπτει είναι
πλούσια. Από την άλλη όμως τα αίτια αυτών των διαφορών δεν είναι τόσο καλά
τεκμηριωμένα και παραμένουν ένα ενεργό κομμάτι της έρευνας.

Μια πιθανή αιτία είναι ότι οι άνδρες και οι γυναίκες εξελίσσουν διαφορετικές
νοητικές ικανότητες ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στους διαφορετικούς
ρόλους τους στην κοινωνία. Η εξήγηση αυτή υποδεικνύει ότι οι άνδρες μπορεί να
έχουν εξελίξει καλύτερα τις χωρικές ικανότητες ως αποτέλεσμα ορισμένων
συμπεριφορών, όπως για παράδειγμα η πλοήγηση κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού.
Ομοίως , η υπόθεση αυτή δείχνει ότι οι γυναίκες μπορεί να έχουν εξελιχθεί με τέτοιο
τρόπο έτσι ώστε να παρουσιάζουν υπεροχή στο να θυμηθούνε τις θέσεις των πηγών
τροφής σε σχέση με τα αντικείμενα και άλλα χαρακτηριστικά, προκειμένου να
συγκεντρωθούν τρόφιμα (Jones, Braithwaite, & Healy, 2003).
Αρκετοί ερευνητές θεωρούν ότι η ύπαρξη στερεοτύπων είναι μια ακόμη πιθανή αιτία
για τις διαφορές στις επιδόσεις ανάμεσα στα δυο φύλα. Ίσως οι μειωμένες επιδόσεις
των γυναικών στα τεστ χωρικής ικανότητας να οφείλονται στα αρνητικά στερεότυπα,
τα οποία υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες είναι σε υποδεέστερη θέση σε σύγκριση με τις
επιδόσεις των αντρών. Ένα άτομο μπορεί να έχει χαμηλή απόδοση σε μια εργασία,
εξαιτίας της επιβεβαίωσης της ύπαρξης ενός αρνητικού στερεότυπου της ομάδας
στην οποία ανήκει. Το 2006 οι McGlone και Aronson διαπίστωσαν ότι γυναίκες
φοιτήτριες, οι οποίες πριν δώσουν εξετάσεις σε τεστ σχετικό με την ικανότητα της
νοητικής περιστροφής και έλαβαν υπενθύμιση σχετικά με το φύλο τους, είχαν
χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με αυτές που απλά τους έγινε υπενθύμιση σε σχέση με
τη φοιτητική τους ταυτότητα. Επιπλέον, στην αντίστοιχη έρευνα στους άντρες τα
αποτελέσματα ήταν αντίστροφα. Ένα κύριο συμπέρασμα της μελέτης αυτής είναι ότι
τα δύο φύλα έχουν επίγνωση των στερεοτύπων γύρω από τις επιδόσεις στα τεστ
χωρικής ικανότητας, αλλά έχουν διαφορετικές επιδόσεις όταν τους υπενθυμίζουν τα
στερεότυπα αυτά (McGlone και Aronson, 2006).Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι,
όταν ένα άτομο δημιουργεί μέσα του κάποια στερεότυπα, αυτά έχουν ως επακόλουθο
ορισμένες επιπτώσεις. Σε αυτή τη περίπτωση παρατηρήθηκε μείωση της απόδοσης σε
εργασίες που απαιτούσαν τη χωρική ικανότητα.
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3.2. Διαφοροποίηση της Χωρικής-Γεωχωρικής Σκέψης σύμφωνα με την Ηλικία
Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες εστιάζουν στη μεταβολή της χωρικής ικανότητας των
ανθρώπων με την πάροδο του χρόνου και γενικά παρατηρείται ότι στην πλειοψηφία
τους οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας αποδίδουν χειρότερα συγκριτικά με τους
νεότερους, σε ένα μεγάλο εύρος εργασιών οι οποίες απαιτούν χωρικές ικανότητες
όπως για παράδειγμα η νοητική περιστροφή και οπτικοποίηση που αναφέρθηκαν στο
προηγούμενο κεφάλαιο.

Ακριβώς όπως οι σχετιζόμενες με την ηλικία αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του
εγκεφάλου δεν είναι ομοιόμορφες σε όλο τον εγκέφαλο ή μεταξύ των ατόμων, έτσι
και οι αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία στη γνωστική λειτουργία δεν είναι
ομοιόμορφες σε όλα τα γνωστικά πεδία ή σε όλα τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
(Glisky, 2007).

Οι επιδράσεις της ηλικίας στη γνωστική λειτουργία έχουν μελετηθεί εκτενώς. Η
ικανότητα των ατόμων να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την
εμπειρία, καθώς και η συσσωρευμένη γνώση όπως προκύπτει από το βάθος του
λεξιλογίου κάποιου, αποτελούν την “αποκρυσταλλωμένη νοημοσύνη” και είναι πιο
ανθεκτική στις επιπτώσεις από την ηλικία απ’ ότι η “ρευστή νοημοσύνη” που αφορά
την ικανότητα λογικής σκέψης και της επίλυσης προβλημάτων σε νέες
καταστάσεις. Η “αποκρυσταλλωμένη νοημοσύνη” περιγράφεται συνήθως ως
εξαρτώμενη από την εκμάθηση, ενώ η “ρευστή νοημοσύνη” είναι ανεξάρτητη από
την προηγούμενη εμπειρία (Gur & Gur, 2002 ).
Οι βασικές γνωστικές λειτουργίες που επηρεάζονται περισσότερο από την ηλικία
είναι η προσοχή και η μνήμη. Καμία από αυτές δεν είναι ενιαία λειτουργία, ωστόσο,
ορισμένες πτυχές της προσοχής και της μνήμης αποδίδουν καλά σε σχέση με την
ηλικία, ενώ άλλες δείχνουν σημαντική πτώση. Η αντίληψη, επίσης μειώνεται καθώς
αυξάνεται η ηλικία, κάτι που οφείλεται κυρίως στη μείωση των αισθητηριακών
ικανοτήτων (Gur & Gur, 2002 ).

Ο Salthouse (1987) διεξήγαγε μία έρευνα προκειμένου να εντοπίσει και να αναλύσει
διαφορές στο κομμάτι της χωρικής ικανότητας ανάμεσα σε διαφορετικές ηλικιακές
ομάδες. Συγκεκριμένα, διαχώρισε τους εξεταζόμενους σε δύο ηλικιακά γκρουπ,
νεαρής και μεγαλύτερης ηλικίας, και στη συνέχεια εστίασε στην απόδοσή τους σε
διαφορετικές εργασίες όπως η ανάλυση συσχετισμών μεταξύ σχημάτων και ο
μετασχηματισμός τους. Ουσιαστικός σκοπός της εργασίας ήταν να καθοριστεί εάν οι
διαφορές στην ηλικία (και κατ’ επέκταση στην απόδοση) σε εργασίες που
απαιτούσαν χωρική ικανότητα, σχετίζονται με τις δυσκολίες στην εκτέλεση των
απαιτούμενων εργασιών ή σε προβλήματα στο χειρισμό των σχετικών ποσοτήτων
των πληροφοριών (Salthouse, 1987).
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Η έρευνα κατέληξε στο ότι οι διαφορές μεταξύ των ατόμων διαφορετικών ηλικιών σε
σχέση με την ακρίβεια εκτέλεσης της εργασίας ή το χρόνο (ή και τα δύο), τείνουν να
αυξάνουν όταν αυξάνονται οι διαδικασίες συλλογισμού που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση της εργασίας. Από αυτά τα ευρήματα προκύπτει ότι η γήρανση
σχετίζεται με τη μείωση της απόδοσης ή της αποτελεσματικότητας στις εργασίες.
Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι τα γκρουπ μεγαλύτερης ηλικίας δημιουργούν πιο αδύναμες
και λιγότερο αξιόπιστες νοητικές δομές αναπαράστασης των αντικειμένων.
Το παραπάνω συμπέρασμα συσχετίζεται και με τα ευρήματα που αφορούν την
ανεπάρκεια της βραχύβιας μνήμης με το πέρασμα του χρόνου, και μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν στις εξής κατηγορίες (Glisky, 2007):


Μείωση των πληροφοριών που μπορεί κανείς να επεξεργαστεί (attentional
resources)
Η απόδοση σε εργασίες που απαιτούν την αυξημένη προσοχή του
εξεταζόμενου, συνήθως περιλαμβάνουν πολλαπλά στοιχεία που απαιτούν
εστίαση, φαίνεται να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου σε σχέση με
εργασίες που απαιτούν λίγη έως καθόλου προσοχή. Από τη φύση τους οι
εργασίες σχετικά με τη βραχύβια μνήμη απαιτούν τον καταμερισμό της
προσοχής σε επιμέρους εργασίες με αποτέλεσμα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας,
λόγω των μειωμένων πληροφοριών που μπορούν να εστιάσουν να αποδίδουν
χειρότερα σε σχέση με νεότερα άτομα.



Γενική επιβράδυνση της ταχύτητας επεξεργασίας των πληροφοριών (speed
of information processing)
Με δεδομένο ότι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας είναι πιο αργοί από ότι
νεότεροι ενήλικες, είναι πιθανό αυτή η επιβράδυνση των βασικών νοητικών
λειτουργιών να έχει αρνητικές συνέπειες σε πιο σύνθετες εργασίες. Κάποιοι
ερευνητές υποστηρίζουν ότι η βραχύβια μνήμη και η ταχύτητα επεξεργασίας
είναι δύο ανεξάρτητοι μηχανισμοί στη γενικότερη αντίληψη, καταλήγοντας
στο συμπέρασμα ότι για την ανεπάρκεια της βραχύβιας μνήμης ευθύνεται κάτι
άλλο. Από την άλλη μεριά, κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι η επιβράδυνση
της επεξεργασίας πληροφοριών μπορεί να ευθύνεται σε μεγάλο ποσοστό για
τη διακύμανση που σχετίζεται με την ηλικία και αφορά μια ποικιλία
γνωστικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένης και της βραχύβιας μνήμης.



Έλλειψη ελέγχου των ανασταλτικών (inhibitory control)
Παρουσιάζεται αδυναμία της βραχύβιας μνήμης, εξαιτίας της ηλικίας, στο να
αποβάλλει τις περιττές πληροφορίες, οδηγώντας έτσι στη μείωση της
αποτελεσματικότητας, και αυτή η κατάσταση δυσχεραίνει την πρόσβαση σε
σχετικές με την εργασία πληροφορίες.
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Ορισμένα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν σε μικρότερο βαθμό
γνωστική εξασθένιση συγκριτικά με τη γνωστική εξασθένιση των αντρών και η
σχετιζόμενη με την ηλικία μείωση των νοητικών ικανοτήτων αρχίζει νωρίτερα στους
άντρες παρά στις γυναίκες.

Οι Gur και Gur (2002), εξέτασαν τη διαδικασία γήρανσης στους άνδρες και τις
γυναίκες, μέσω της εφαρμογής της νευροαπεικόνισης, σε μικρά γκρουπ διαφορετικών
ηλικιακών ομάδων. Τα δεδομένα, σε νέους ενήλικες (ηλικίας 18-45 ετών) έδειξαν ότι
οι άνδρες παρουσιάζουν σημαντική μείωση σε αρκετούς νευρογνωστικούς τομείς,
ενώ οι γυναίκες δεν εκδήλωσαν καμία μείωση. Ωστόσο, σε μικρά δείγματα των
ηλικιωμένων, τα ποσοστά μείωσης ήταν παρόμοια. Σα γενικό συμπέρασμα, η έρευνα
κατέληξε στο ότι η μείωση στη γνωστική λειτουργία που σχετίζεται με την ηλικία
αρχίζει νωρίτερα στους άνδρες παρά στις γυναίκες. Η μείωση είναι πιο έντονη στις
μετωποκροταφικές περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την προσοχή και τη
μνήμη (Gur & Gur, 2002).
Τέλος, σύμφωνα με τους Uttal κ.ά. (2013), παρότι υπάρχει σχετικά μεγάλη διαφορά
στη χωρική ικανότητα σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, η εκπαίδευση και η
αντίστοιχη βελτίωση αυτής της ικανότητας μπορεί να συνεχίζεται και σε μεγαλύτερες
ηλικίες αφού δεν επηρεάζεται σημαντικά από την ηλικία. Αναφέρεται επίσης ότι η
συγκεκριμένη ανάλυση χρήζει περαιτέρω έρευνας, και είναι πλέον σαφές το γεγονός
ότι οι χωρικές ικανότητες είναι εύπλαστες σε όλη τη διάρκεια της ζωής του
ανθρώπου.
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4. Συσχέτιση Γεωχωρικής Σκέψης με τις Επιστήμες
Η χωρική-γεωχωρική σκέψη είναι βαθιά συνυφασμένη με τις επιστήμες. Αυτό δεν
σημαίνει ότι οι επιστήμες στηρίζονται εξ’ ολοκλήρου σε αυτή τη μορφή σκέψης.
Αυτό σημαίνει ότι πολλές από τις κλασικές ανακαλύψεις και πολλές διαδικασίες της
επιστήμης βασίστηκαν στα τρία βασικά συστατικά στοιχεία της χωρικής-γεωχωρικής
σκέψης (concepts, reasoning, representation). Οι επιστήμες της γεωγραφίας και των
γεωεπιστημών εξαιτίας της χωρικής τους φύσης θεωρούνται οι αρωγοί της ανάπτυξης
και της καλλιέργειας της χωρικής-γεωχωρικής σκέψης μέσα από τη δημιουργία
χαρτών, την εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών και τη χρήση των συστημάτων
αναπαράστασης. Σε αυτές τις επιστήμες υπάρχει η ανάγκη εφαρμογής πολύπλοκων
αναλύσεων εξαιτίας των αλληλεξαρτήσεων του χώρου και του χρόνου καθώς και η
ανάγκη οπτικοποιήσης και χωροθέτησης των δεδομένων (National Research Council
(NRC), 2006).
4.1. Η Γεωχωρική Σκέψη στην Επιστήμη της Γεωγραφίας και στα Συστήματα
Γεωγραφικών Πληροφοριών
Η γεωγραφία είναι η μελέτη του ανθρώπινου και φυσικού περιβάλλοντος από μια
γεωχωρική προοπτική. Οι γεωγράφοι παρατηρούν τον κόσμο με έναν πολύ ιδιαίτερο
τρόπο - από μια χωρική-γεωχωρική προοπτική που κυρίως αφορά τη γεωγραφική και
περιβαλλοντική κλίμακα (Montello,1993), (Jacaranda, 2016). Οι χωρικές έννοιες
βοηθούν τους γεωγράφους να εξηγήσουν διάφορα μοτίβα όπως για παράδειγμα, γιατί
είναι μερικά μέρη της γης επίπεδα και άλλα πιο ορεινά. Οι γεωγράφοι διερευνούν πώς
τα διάφορα περιβάλλοντα επηρεάζουν τη χρήση της Γης, τους ανθρώπους και πώς
αυτά τα περιβάλλοντα αλλάζουν λόγω της ανθρώπινης επιρροής. Με την ανάλυση
αυτών των μοτίβων, οι γεωγράφοι μπορούν να αναπτύξουν τρόπους για τη βιώσιμη
διαχείριση των πόρων του πλανήτη. Το πιο σημαντικό εργαλείο του γεωγράφου είναι
ο χάρτης. Οι χάρτες βοηθούν τους γεωγράφους στο να συλλέγουν, να διαβάζουν και
να παρουσιάζουν χωρικές πληροφορίες. Άλλες βασικές δεξιότητες, απαραίτητες
στους γεωγράφους, περιλαμβάνουν την ανάγνωση, την ερμηνεία και την παρουσίαση
πληροφοριών σε φωτογραφίες, γραφήματα, πίνακες, σκίτσα και διαγράμματα
(Jacaranda, 2016).
Ο Huynh (2009) μέσα από την έρευνά του προσπαθεί να αναδείξει τη σημασία της
χωρικής διάστασης στους κλάδους της εκπαίδευσης και το πόσο σημαντική είναι,
ειδικότερα στον κλάδο της γεωγραφίας. Επιπλέον αναφέρει ότι ο τομέας της
γεωγραφίας μελετά χωρικές πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης μέσω μιας χρονολογικής
προσέγγισης, επικεντρωμένης σε φαινόμενα που είναι κατανεμημένα στο χώρο. Από
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την άποψη αυτή, ο όρος “γεωγραφικός” είναι μια εξειδίκευση του χωρικού τομέα
(Huynh, 2009).
Οι γεωγράφοι χρησιμοποιούν τις γεωχωρικές τους ικανότητες και τα κατάλληλα
εργαλεία έτσι ώστε να απαντούν σε διάφορα γεωγραφικά προβλήματα που
προκύπτουν, μέσω (Jacaranda, 2016):
1) του εντοπισμού, της ανάλυσης και της αξιολόγησης των πληροφοριών
2) της παρατήρησης και της ανάλυσης των πληροφοριών

3) της επιλογής και εφαρμογής των κατάλληλων γεωγραφικών εργαλείων (π.χ.
χάρτες, τοπογραφικές μελέτες, ΣΓΠ)

4) της παρουσίασης των πληροφοριών που προκύπτουν σε φωτογραφίες,
γραφήματα, πίνακες, σκίτσα και διαγράμματα.

Οι γεωχωρικές τεχνολογίες δεν αφορούν μόνο τους γεωγράφους. Λαμβάνουν τακτικά
την προσοχή του κόσμου με τους διαδικτυακούς χάρτες και τις εικονικές υδρόγειες
σφαίρες, όπως το Google Earth να έχουν αρκετά υψηλή δημοτικότητα. Ορισμένοι
λόγοι αυτού του φαινομένου είναι τα έντονα καιρικά φαινόμενα (π.χ. τσουνάμι,
τυφώνες), καθώς και τα γεωστρατηγικά θέματα (πόλεμοι). Πολλές βιομηχανίες,
βασίζονται στην ερμηνεία των γεωχωρικών δεδομένων για να πάρουν στρατηγικές
και επιχειρησιακές αποφάσεις. Επιπλέον η χρήση των γεωχωρικών τεχνολογιών
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις στρατιωτικές και κυβερνητικές αποφάσεις. Από
την άλλη οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, πρέπει να ερμηνεύουν γεωχωρικά δεδομένα
γρήγορα προκειμένου να εξασφαλίσουν αποτελεσματικούς και ασφαλής χρόνους
απόκρισης. Στρατιωτικά κέντρα διοίκησης και ελέγχου αξιολογούν συνεχώς
πολύπλοκα γεωχωρικά σενάρια για να εξασφαλιστούν οι αποτελεσματικές
στρατιωτικές επιχειρήσεις (Erskine κ.ά., 2015). Μέλη του μη-γεωγραφίκου
διδακτικού προσωπικού ενημερώνονται συνεχώς για τη χρησιμότητα των
συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών ΣΓΠ. Θεωρούν ότι είναι ένα αναγκαίο
εργαλείο έρευνας και ένα μέσο για την οργάνωση, την προβολή, τη διαχείριση
χωρικών δεδομένων και τη διεξαγωγή χωρικών αναλύσεων (Sinton, 2009).

Το ενδιαφέρον αυτό οδηγεί στην αύξηση της χρήσης της γεωγραφίας σε όλα τα
ακαδημαϊκά επίπεδα. Παράλληλα μεγαλώνει και η ανάγκη για την ανάπτυξη
γεωχωρικών ικανοτήτων, αφού μέσω αυτών των ικανοτήτων οι μαθητές θα είναι σε
θέση να αντιλαμβάνονται τα γεωχωρικά προβλήματα και να οδηγούνται σε λύσεις
χρησιμοποιώντας τις γεωχωρικές τεχνολογίες και τα ΣΓΠ.
Εξαιτίας των δεσμών μεταξύ του χώρου και της γεωγραφίας, τα συστήματα
γεωγραφικών πληροφοριών ΣΓΠ έχουν σχεδιαστεί για να χειρίζονται τα γεωγραφικά
δεδομένα. Παρόλα αυτά κάθε δεδομένο το οποίο ορίζεται μέσα σε κάποιο χωρικό
πλαίσιο, μπορεί να επιδέχεται χειρισμό με ΣΓΠ. Επομένως οι μέθοδοι των ΓΣΠ
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εφαρμόζονται και σε μη γεωγραφικούς χώρους και παρέχουν την ευκαιρία στο
χρήστη να αναλύει ακόμα και τις αλληλουχίες του DNA (National Research Council
(NRC), 2006).

Οι γεωχωρικές ικανότητες μπορούν να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται μέσα από
την εκπαίδευση. Το λογισμικό των ΣΓΠ παρέχει ισχυρή στήριξη και ενίσχυση της
χωρικής και γεωχωρικής σκέψης των ανθρώπων γενικά, των επιστημόνων καθώς και
των μαθητών μέσω της εφαρμογής τους στο εκπαιδευτικό σύστημα (National
Research Council (NRC), 2006). Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο,
οι Yoshiki Wakabayashi και Toru Ishikawa (2011), αναλύουν τη σχέση μεταξύ της
χωρικής σκέψης και της επιστήμης των γεωγραφικών πληροφοριών. Η προσέγγιση
τους περιλαμβάνει δύο πτυχές: α) την επίδραση που έχουν τα συστήματα
γεωγραφικών πληροφοριών ΣΓΠ στον τομέα της εκπαίδευσης που σχετίζεται με τη
χωρική σκέψη και β) τον ρόλο της χωρικής σκέψης στην επιστήμη των γεωγραφικών
πληροφοριών ΣΓΠ. Συγκεκριμένα, την πρώτη πτυχή, οι συγγραφείς τη
χαρακτηρίζουν ως χωρική σκέψη με ΣΓΠ, ενώ τη δεύτερη ως χωρική σκέψη στην
επιστήμη γεωγραφικών πληροφοριών (Wakabayashi & Ishikawa, 2011).
Επίσης τα ΣΓΠ θεωρούνται ένα χρήσιμο εργαλείο των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
(Information
and
Communications
Technology (ICT)), και χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση και την εκπαίδευση της
χωρικής ικανότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ουσιαστικά
χρησιμοποιούνται ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο μέσω του οποίου γίνεται εξερεύνηση
δεδομένων, αναπτύσσεται η κριτική σκέψη, βελτιώνονται οι δεξιότητες στους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και οι μαθητές αποκτούν μια χωρική συνείδηση.
Σημαντικός είναι ο ρόλος τους στην καλλιέργεια της χωρικής σκέψης μέσω της
δυναμικής και οπτικής χαρτογράφησης (Huynh, 2009), έχοντας ως επιπλέον
πλεονέκτημα σε σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα, την εφαρμογή του χωρικού τρόπου
σκέψης στον πραγματικό κόσμο.
Αναμφίβολα, συστήνεται ο επανασχεδιασμός των μαθημάτων αλλά και των βιβλίων
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προωθούνται στον καλύτερο βαθμό τα στοιχεία που
απαρτίζουν τη χωρική και γεωχωρική σκέψη (Wakabayashi & Ishikawa, 2011) καθώς
και η εισαγωγή των ΣΓΠ σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
Ο Goodchild (2006) αναφέρει ότι η εκπαίδευση των ΣΓΠ είναι αναγκαία και ότι κάθε
μαθητής πρέπει να μαθαίνει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία αναπαράστασης αφού θα
του επιτρέπουν να αλληλεπιδρά και να κατανοεί τον κόσμο γύρω του με ένα
καινοτόμο τρόπο και να εκφράζει παράλληλα την ανησυχία του για το μέλλον του
πλανήτη.
Τα ΣΓΠ παρέχουν τη δυνατότητα στο χρήστη (National Research Council
(NRC),2006):
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1) να μετατρέπει τα μη χωρικά δεδομένα σε χωρικά μέσω ορισμένων χωρικών
δομών και κωδικοποιημένων συστημάτων (capacity to spatialize)

2) να εκτελεί εργασίες οπτικοποίησης και να καταλήγει σε κάποιο αποτέλεσμα
μέσω των πολύπλοκων μορφών αναπαράστασης (capacity to visualize)
3) και να εκτελεί λειτουργίες που χειρίζονται τις διαρθρωτικές σχέσεις των
συνόλων δεδομένων (capacity to manipulate).

Capacity to spatialize

Η δυνατότητα του ατόμου να μετατρέπει τα δεδομένα σε γεωχωρικά σύνολα
δεδομένων κινητοποιεί τη διαδικασία της χωρικής και γεωχωρικής σκέψης.
Η δυνατότητα χωροθέτησης των δεδομένων είναι η διαδικασία κατά την οποία τα
δεδομένα ταυτίζονται με ένα σύστημα συντεταγμένων (π.χ. Χ και Υ στην περίπτωση
δισδιάστατων χωρικών δεδομένων ή γεωγραφικό πλάτος και μήκος στην περίπτωση
των γεωγραφικών δεδομένων). Μόλις τα δεδομένα αποκτήσουν χωρική διάσταση
παρουσιάζονται ως μια οπτική αναπαράσταση (π.χ. θεματικός χάρτης).
Capacity to visualize
Η ικανότητα οπτικοποίησης των γεωχωρικών δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της διαδικασίας της χωρικής και γεωχωρικής σκέψης.
Η δυνατότητα αναπαράστασης των γεωχωρικών δεδομένων αναζωογόνησε τον τομέα
της χαρτογραφίας αφού οι δημιουργοί ενός χάρτη έχουν πλέον τη δυνατότητα να
αναπαριστούν κάθε πτυχή της γήινης επιφάνειας πράγμα που δεν ήταν δυνατό σε
παλαιότερα έτη. Μέσω ενός ΣΓΠ μπορούν να συμπληρωθούν πληροφορίες στο χάρτη
σε μορφή κειμένου, να δημιουργηθούν ψηφιακές εικόνες, διαγράμματα και πολλές
άλλες γραφικές πληροφορίες.
Capacity to manipulate
Η δυνατότητα διαχείρισης των διαρθρωτικών γεωχωρικών σχέσεων αποτελεί την
ουσία της χωρικής και γεωχωρικής σκέψης.
Τα ΣΓΠ εμφανίζουν πλήρη ισχύ για την υποστήριξη της χωρικής σκέψης. Τα χωρικά
δεδομένα μπορούν να διαχειρίζονται με μεγάλη ευκολία πλέον και να αποφευχθούν
οι δύσκολες διαδικασίες αναπαράστασης στο χέρι. Δεν υπάρχει όριο στο φάσμα των
λειτουργιών που μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ΣΓΠ.
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Οι οικολόγοι χρησιμοποιούν τα ΣΓΠ για να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι
οργανισμοί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το φυσικό τους περιβάλλον και να
αναπτύξουν βελτιωμένα σχέδια διαχείρισης της άγριας πανίδας , με βάση κάποιες
επιστημονικές αρχές. Επομένως, ένα ΣΓΠ αποτελεί το μέσο εφαρμογής των αρχών
της επιστήμης. Από την άλλη οι μαθητές μέσω των ΣΓΠ αναλύουν και κατανοούν τα
χωρικά θέματα σε όλες τις κλίμακες και τους παρέχεται η ευκαιρία να συμμετέχουν
σε θέματα τοπικού και κρατικού επιπέδου (National Research Council (NRC), 2006).
4.2. Η Γεωχωρική Σκέψη στις Γεωεπιστήμες
Όπως αναφέρεται στο Science Education Resource Center (serc.carleton.edu, 2013)
σχετικά με τη χωρική σκέψη στις γεωεπιστήμες, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:








Πως οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των
φυσικών αντικειμένων σύμφωνα με το σχήμα ή τη διάταξη στο χώρο και να
καταλαβαίνουν τη σημασία τους, καθώς και στο πώς μπορούν οι
εκπαιδευτικοί να προωθήσουν αυτή τη διαδικασία εκμάθησης.
Πως οι άνθρωποι μπορούν να συνδυάζουν πληροφορίες που συλλέγονται από
πολλαπλές οπτικές γωνίες σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο νοητικό μοντέλο
τριών διαστάσεων, και πως μπορεί να αξιοποιηθεί η έμφυτη ικανότητα του
ανθρώπου, έτσι ώστε να μπορεί να ερμηνεύει τα μονοδιάστατα ή δισδιάστατα
σύνολα δεδομένων σε τρισδιάστατες μορφές.
Πως οι άνθρωποι κατανοούν τις εξειδικευμένες χωρικές αναπαραστάσεις.
Σε ποιό βαθμό οι άνθρωποι που επέλεξαν τη σταδιοδρομία στις γεωεπιστήμες
ταυτίζονται με τις υψηλές χωρικές δεξιότητες, και σε ποιο βαθμό η
ενασχόληση με τα καθήκοντα των γεωεπιστημών βελτιώνει τη χωρική σκέψη.
Ποιες στρατηγικές διδασκαλίας είναι πιο αποτελεσματικές για να βοηθήσουν
τους μαθητές με ασθενέστερη χωρική ικανότητα να κατανοήσουν τις έννοιες
των γεωεπιστημών και να αποκτήσουν ανάλογες δεξιότητες.

Αναφέρεται επίσης ότι στον κλάδο των γεωπιστημών η χωρική σκέψη αποτελεί
απαραίτητο χαρακτηριστικό. Για παράδειγμα οι επαγγελματίες γεωλόγοι πρέπει να
μπορούν να περιγράφουν, να ταξινομούν και να αναζητούν τα διάφορα αίτια των
σχηματισμών των αντικειμένων της φύσης. Με βάση το σχήμα ενός ορυκτού
προσπαθούν να προσδιορίσουν την ιστορία διαμόρφωσής του, ή ακόμα και από το
σχήμα ενός θαλάσσιου ορυκτού τη θερμοκρασία ενός αρχαίου ωκεανού. Μέσω των
χαρτών και των εγκάρσιων διατομών οι φοιτητές που ακολουθούν αντίστοιχες
επιστήμες πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται και να επεξεργάζονται μια
ποικιλία χωρικών αναπαραστάσεων, προχωρώντας προς άγνωστες, πιο
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εξειδικευμένες αναπαραστάσεις, όπως αυτές που δείχνουν τις κατευθύνσεις τις
πρώτης κίνησης του σεισμού ή τη δομή της θερμοκρασίας-αλατότητας της μάζας του
νερού του ωκεανού. Τα περισσότερα δεδομένα στις γεωεπιστημές συλλέγονται στη
μορφή της μίας ή των δυο διαστάσεων. Οι μαθητές πρέπει να μάθουν να συνδυάζουν
δεδομένα από μονοδιαστατες ή δισδιάστατες πηγές πληροφοριών σε ένα
τρισδιάστατο νοητικό μοντέλο (serc.carleton.edu, 2013).
Για παράδειγμα ένας από τους κύριους στόχους του μαθήματος της γεωλογίας είναι
να διδαχτούν οι μαθητές πως (Piburn κ.ά. 2002):






να κατασκευάζουν, να διαβάζουν, και να απεικονίζουν τοπογραφικούς και
γεωλογικούς χαρτες
να απεικονίζουν τη γεωλογία στο υπέδαφος
να απεικονίζουν και να ανακατασκευάζουν ιστορικά περιβάλλοντα από
πετρώματα και τα ορυκτά
να ανακατασκευάζουν τη γεωλογική ιστορία από πετρώματα, ορυκτά, και
χάρτες, και
να κατανοούν τις επιπτώσεις της γεωλογίας για την κοινωνία.

Οι Kastens και Ishikawa το 2006 προσδιόρισαν και περιέγραψαν κάποιες εργασίες,
στον τομέα των γεωεπιστημών, οι οποίες απαιτούσαν την επεξεργασιά αντικειμένων,
διαδικασιών και φαινομένων στο χώρο, δηλαδή το είδος των διαδικασιών που
σχετίζονται με τη χωρική σκέψη. Συγκεκριμένα, διαχώρησαν τις εργασίες των
γεωεπιστημών σε τρεις ομάδες: α) σε αυτές που περιείχαν την περιγραφή και την
ερμηνεία αντικείμενων, β) σε αυτές που απαιτούν την κατανόηση χωρικών ιδιοτήτων
και διεργασιών, και γ) σε αυτές που γίνεται μεταφορική χρήση της χωρικής σκέψης,
δηλαδή έκει που γίνεται χρήση στρατηγικών και τεχνικών χωρικής σκέψης
προκειμένου να ερμηνευτούν μη χωρικά φαινόμενα.
4.2.1. Περιγραφή και ερμηνεία αντικειμένων
Πρώτα απ’ όλα οι παρατηρητές της φύσης (μεταλλειολόγοι, γεωλόγοι κ.ά.)
περιγράφουν τα αντικείμενα της φύσης με έναν τρόπο σαφή που περιλαμβάνει όλες
τις σημαντικές παραμέτρους των παρατηρήσεων. Οι νοητικές διεργασίες που
εφαρμόζουν για να καταλήξουν στην ερμηνεία και τον προσδιορισμό των
αντικειμένων , αφορούν την προσεκτική παρατήρηση του σχήματος ενός μεγάλου
αριθμού αντικειμένων, την ενσωμάτωση αυτών των παρατηρήσεων σε ένα νοητικό
μοντέλο το οποίο θα προσδιορίζει τα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των
αντικειμένων, τον εντοπισμό τρόπων καθορισμού των διαφορών μεταξύ των
αντικειμένων που ανήκουν στην ίδια ομάδα και τέλος την ανάπτυξη ενός μεθοδικού
συνόλου παραμέτρων παρακολούθησης του φάσματος της φυσικής μεταβλητότητας
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εντός μιας ομάδας αντικειμένων. Η περιγραφή των αντικειμένων της φύσης και η
ταύτισή τους με συγκεκριμένες αναπαραστάσεις και πρότυπα προϋποθέτουν χωρικές
ικανότητες (Kastens και Ishikawa, 2006).

Στην Εικόνα 4.1 φαίνεται το σύστημα των δεικτών του Miller2 με τους οποίους οι
μεταλλειολόγοι περιγράφουν τις γωνιακές σχέσεις μεταξύ των όψεων ενός
κρυστάλλου. Αποτελεί ένα παράδειγμα ειδικής τεχνικής αναπαράστασης που έχουν
αναπτύξει οι γεωλόγοι για να περιγράφουν το σχήμα των φυσικών αντικειμένων.

Εικόνα 4.1: Το σύστημα των δεικτών Miller με τους οποίους οι Μεταλλειολόγοι περιγράφουν τις
γωνιακές σχέσεις μεταξύ των όψεων ενός κρυστάλλου, Πηγή: Kastens & Ishikawa, 2006.

Σε επόμενο στάδιο τα αντικείμενα προσδιορίζονται και ταξινομούνται σε κατηγορίες
ή ομάδες με βάση το σχήμα τους.

Για τον προσδιορισμό της ιστορίας και της διαδικασίας μορφοποίησης ενός
αντικειμένου οι γεωλόγοι ερμηνεύουν τη γεωμετρία και τις ασυμφωνίες των βράχων
ως απόδειξη ότι υπήρξε ένα μεγάλο κενό διάστημα κατά το οποίο έγινε η διάβρωση
στα συγκεκριμένα βραχώδη όρη (Εικόνα 4.2).

2

Πρόκειται για ακέραιους αριθμούς που χρησιμεύουν στην περιγραφή του κρυσταλλικού πλέγματος.
Αναφέρονται σε:
• κρυσταλλικά επίπεδα και οικογένειες επιπέδων

• κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις και οικογένειες διευθύνσεων.
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Εικόνα 4.2: Γεωμετρία μιας ασυμφωνίας που αποδεικνύει ότι μεσολάβησε ένα μεγάλο χρονικό
διάστημα κατά το οποίο είχε συμβεί διάβρωση, Πηγή: Kastens και Ishikawa, 2006.

Η Εικόνα 4.3 απεικονίζει την αναγνώριση σημαντικών μοτίβων ή σχημάτων μέσα
από εικόνες. Στις παρακάτω εικόνες, πάνω φαίνεται μία τοπογραφία της περιοχής του
βουνού Fuji (Ιαπωνία) με ισουψείς καμπύλες και κάτω η ίδια περιοχή σε μια
απεικόνιση του αναγλύφου σε αποχρώσεις του γκρι.

Εικόνα 4.3: Τοπογραφία της περιοχής του βουνού Fuji , Ιαπωνία. Πάνω απεικονίζονται οι υψομετρικές
καμπύλες και κάτω το ανάγλυφο με τα ίδια υψομετρικά δεδομένα που απεικονίζονται σε μια εικόνα
στις αποχρώσεις του γκρι, Πηγή: Images created by William Haxby using GeoMapApp όπ.αναφ.
Kastens και Ishikawa, 2006.

Αναφέρεται ότι παρά το γεγονός ότι οι ισοϋψείς καμπύλες διατηρούν τις ποσοτικές
πληροφορίες σχετικά με το κάθε σημείο στο χάρτη (εικ.3.3.), οι γεωλόγοι μπορούν
πιο εύκολα να εντοπίσουν τα σημεία διάβρωσης και τις ηφαιστειακές διεργασίες που
διαμόρφωσαν το τοπίο μέσω της εξέτασης της εικόνας του αναγλύφου (Kastens και
Ishikawa, 2006).
Προφανώς όλες οι παραπάνω εργασίες απαιτούν υψηλά επίπεδα γεωχωρικών
ικανοτήτων.
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4.2.2. Κατανόηση χωρικών ιδιοτήτων και διεργασιών
Σε αυτή την ομάδα εργασιών περιλαμβάνεται η απομνημόνευση της τοποθεσίας και
της εμφάνισης αντικειμένων που έχουν δει οι επιστήμονες στο παρελθόν. Ουσιαστικά
είναι η ικανότητα να θυμούνται γεωλογικές παρατηρήσεις.
Μία επιπλέον εργασία είναι η περιγραφή της θέσης και του προσανατολισμού των
αντικειμένων ως προς τη Γη. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, ένας γεωλόγος
καταγράφει τον προσανατολισμό μιας κεκλιμένης επίπεδης επιφάνειας με τη μέθοδο
μέτρησης “παράταξη και κλίση” (strike and dip)3 της επιφάνειας, η οποία απαιτεί τη
μέτρηση σε σχέση με ένα φανταστικό οριζόντιο και μέσα σε ένα φανταστικό
κατακόρυφο επίπεδο (Kastens και Ishikawa, 2006).

Εικόνα 4.4: Οι γεωλόγοι καταγράφουν τον προσανατολισμό μιας κεκλιμένης επίπεδης επιφάνειας,
Πηγή: Kastens και Ishikawa, 2006.

Η παραγωγή τρισδιάστατων αντικειμένων και η απεικόνιση τους χρησιμοποιώντας
μονοδιάστατα ή διδιάστατα δεδομένα είναι μία ακόμα εργασία των γεωεπιστημόνων
που εμπίπτει στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι
η λειτουργιά των σεισμογράφων. Οι σεισμογράφοι καταγράφουν την επιτάχυνση της
Γης χωριστά σε τρεις κατευθύνσεις (πάνω-κάτω, βόρεια-νότια, ανατολικά-δυτικά) ως
συνάρτηση του χρόνου. Τα δέδομένα από σεισμογράφους σε όλα τα σημεία του
κόσμου εξετάζονται για να δούνε κατά πόσον η πρώτη κίνηση από το σεισμό
πλησιάζει ή απομακρύνεται από το επίκεντρό του, και αυτή η πληροφορία
συνδυάζεται για να οριστούν τα τέσσερα τεταρτημόρια της Γης σε συνάρτηση με το
πρώτο σεισμικό κύμα. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε ένα διάγραμμα
‘’beachball’’4 (από την ομοιότητά του με μια μπάλα παραλίας), στο οποίο τα
τεταρτημόρια που βιώνουν την πρώτη κίνηση μακριά από το σεισμό είναι μάυρα και
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το όρο strike and dip
https://fractalplanet.wordpress.com/2014/03/15/understanding-strike-and-dip-on-geologic-maps/
3

4

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά δείτε (Gronin, 2010)
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τα τεταρτημόρια που βιώνουν την πρώτη κίνηση προς την κατεύθυνση του σεισμού
είναι λευκά (Εικόνα 4.5). Η γεωμετρία του διαγράμματος μεταφέρει τις δύο πιθανές
κατευθύνσεις της επίπεδης επιφάνειας (fault plane) και τις δύο πιθανές κατευθύνσεις
της εγκάριας τομής (fault slip) (Anderson, 1986 όπ.αναφ. Kastens και Ishikawa,
2006).

Οι επιστήμονες κατανοούν την εξέλιξη των δεδομένων από μονοδιάστατες
παρατηρήσεις σε τρισδιάστατη αίσθηση της κίνησης, και ερμηνεύουν τις
προκύπτουσες χωρικές αναπαραστάσεις. Πρωτογενή δεδομένα, συλλέγονται, και
είναι συχνά σε μονοδιάστατη ή δισδιάστατη μορφή. Οι επιστήμονες τα
ενσωματώνουν για να απεικονίσουν μια τρισδιάστατη δομή ή να σκεφτούν μια
τρισδιάστατη διαδικασία (Kastens και Ishikawa, 2006).
Στην Εικόνα 4.5 φαίνεται η καταγραφή ενός σεισμογράφου που δείχνει την
επιτάχυνση της Γης σε τρεις κατευθύνσεις (πάνω-κάτω, Βορράς-Νότος και ΑνατολήΔύση) ως συνάρτηση του χρόνου, όπως επίσης και ένα διάγραμμα που δείχνει τη Γη
να χωρίζεται σε τέσσερα τεταρτημόρια, όπου στο καθένα απεικονίζεται η πρώτη
κίνηση για ένα συγκεκριμένο σεισμό (σχήμα κάτω αριστερά). Τέλος στο διάγραμμα
“beachball” παρατηρούμε τα λευκά και τα μαύρα τεταρτημόρια (σχήμα κάτω-δεξιά).

Εικόνα 4.5: "Καταγραφή σεισμού", Πηγή: Kastens και Ishikawa, 2006.
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Τέλος μια ακόμα εργασιά στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι ο οραματισμός του
ανασχηματισμού στοιχείων μέσα στο στερεό φλοιό της Γης. Το σχήμα και η μορφή
των στοιχείων του στερεού φλοιού της Γης αλλάζει μέσω της διάβρωσης. Η
επεξεργασία και αξιολόγηση των διαβρωμένων εδαφών απαιτεί την ικανότητα των
επιστημόνων να οραματίζονται αρνητικούς χώρους5, το σχήμα και την εσωτερική
δομή πράγματων που δεν υπάρχουν πια (Kastens και Ishikawa, 2006).
4.2.3. Μεταφορική χρήση της χωρικής σκέψης
Συχνά οι επιστήμονες κάνουν χρήση στρατηγικών και τεχνικών χωρικής σκέψης για
να επεξεργαστούν και να ερμηνεύσουν μη-χωρικά φαινόμενα. Ο χρόνος, είναι
σημαντικός στις γεωεπιστήμες καθώς προσδιορίζει τα αιτιώδη μοτίβα (causal
patterns). Η σειρά με την οποία τα γεγονότα συνέβησαν έχει σημασία αφού εάν για
παράδειγμα το Α συμβεί πριν το B, τότε το Α μπορεί να έχει προκαλέσει ή να έχει
επηρεάσει το Β, αλλά όχι το αντίστροφο (Kastens και Ishikawa, 2006).
Οι γεωλόγοι στην προσπάθειά τους να μετρήσουν τη διάρκεια του γεωλογικού
χρόνου, συχνά επεξεργάζονται την απόσταση στο χώρο. Συγκεκριμένα, η διάρκεια
του γεωλογικού χρόνου είναι δύσκολο να μετρηθεί καθώς απαιτεί πολύπλοκες
διαδικασίες όπως η μέτρηση των μαγνητικών ανωμαλιών στον πυθμένα της
θάλασσας. Έτσι γίνεται συχνά η χρήση του χώρου καθώς είναι ευκόλοτερο να
μετρηθει μια απόσταση στο χώρο (Kastens και Ishikawa, 2006).

Επιπλέον σε πολλούς κλάδους των γεωεπιστημών υπάρχει η τάση να χρησιμοποιείται
ο χώρος μεταφορικά, για τη διακύμανση μη-χωρικών μεταβλητών των φυσικών
συστημάτων. Για παράδειγμα, οι ωκεανογράφοι χρησιμοποιούν T-S διαγράμματα,
όπου Τ είναι η θερμοκρασία και η S είναι η ποσότητα αλατιού σε μια μάζα νερού. Η
θερμοκρασία και η ποσότητα αλατιού επηρεάζουν την πυκνότητα της μάζας νερού,
και η πυκνότητα στη συνέχεια μας δείχνει αν η μάζα του νερού θα βυθιστεί σε σχέση
με άλλες μάζες νερού στον ίδιο ωκεανό. Δείγματα νερού που μοιράζονται μια κοινή
ιστορία πιθανότατα θα συγκεντρωθούν από κοινού στο χώρο του διαγράμματος T-S,
και υδάτινες μάζες με διαφορετικές ιστορίες σχηματισμού θα καταλαμβάνουν
συνήθως διαφορετικές περιοχές στο χώρο του T-S (Εικόνα 4.6) (Kastens και
Ishikawa, 2006).

Ο χώρος ανάμεσα και γύρω από τα αντικείμενα, ο χώρος που βρίσκεται γύρω και ανάμεσα από το
κυρίως θέμα.
5
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Εικόνα 4.6: Το διάγραμμα της θερμοκρασίας και της αλατότητας της μάζας νερού του ωκεανού, Πηγή:
Kastens και Ishikawa, 2006.

Οι Siegel και White (1975) αναφέρθηκαν στην τάση των ανθρώπων να μετατρέπουν
μη-χωρικά πεδία σε ένα σχέδιο ή μια εικόνα, μέσω μιας χωρικής ερμηνείας ή
αναπαράστασης. Αυτή η μετατροπή διευκολύνει τους ανθρώπους να θυμούνται, να
ανακτούν παλιές πληροφορίες και να βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα μέσω ενός
συλλογισμού. Αναφέρουν επίσης ότι η χωροθέτηση των μη-χωρικών πληροφοριών
είναι καθαρά μια νοητική διαδικασία, όπου για παράδειγμα οι γεωεπιστήμονες
δημιουργούν μια εξωτερική αναπαράσταση (π.χ. ένα γράφημα), στο οποίο οι δύο
διαστάσεις αντιπροσωπεύουν τις μη-χωρικές διαστάσεις των δεδομένων (Siegel και
White, 1975 όπ.αναφ. Kastens και Ishikawa, 2006).
4.3. Γεωχωρική Σκέψη και Επιστήμες STEM
Σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο σύνθετος, όπου η επιτυχία οδηγείται όχι μόνο
από αυτά που γνωρίζει κάποιος, αλλά από αυτά που μπορεί να κάνει μέσω των
γνώσεων και των δεξιοτήτων του, είναι σημαντικό για τους νέους να είναι
εφοδιασμένοι με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να λύσουν
δύσκολα προβλήματα, να συγκεντρώσουν και να αξιολογήσουν στοιχεία, και να
βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα από μια βάση πληροφοριών. Αυτά είναι τα είδη των
δεξιοτήτων που οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από τη μελέτη της επιστήμης, της
τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών, πεδία γνωστά ως STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics) (U.S. Department of Education, 2016).
Σύμφωνα με τον Fieldman (2005), ζούμε σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον και
η ανάγκη νέων επιστημόνων και τεχνικών ταλέντων δεν έχει υπάρξει πιο μεγάλη
(Fieldman 2005 όπ.αναφ. Wai κ.ά., 2009).
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4.3.1. Η Σημασία των επιστημών STEM
Ο όρος STEM αναφέρεται στους ακαδημαϊκούς κλάδους των επιστημών, της
τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών. Σύμφωνα με την Elaine (2014), οι
επιστήμες STEM είναι ένα πρόγραμμα σπουδών που βασίζεται στην ιδέα της
εκπαίδευσης των φοιτητών στους τέσσερις τομείς που προαναφέρθηκαν σε μια
διεπιστημονική και εφαρμοσμένη προσέγγιση. Αντί να διδάσκονται οι τέσσερις
κλάδοι ως ξεχωριστά και διακριτά μαθήματα, στις επιστήμες STEM ενσωματώνονται
σε ένα συνεκτικό μοντέλο μάθησης που βασίζεται σε πραγματικές εφαρμογές (Elaine,
2014). Ο όρος STEM πρωτοεμφανίσθηκε το 2001 από τη βιολόγο Judith A. Ramaley.
Οι επιστήμες STEM είναι μια προσέγγιση στην εκπαίδευση, όπου εισάγονται οι
τεχνολογίες και η επιστήμη των μηχανικών στη διδασκαλία των μαθηματικών και
των φυσικών επιστημών. Τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες είναι ζωτικής
σημασίας για μια βασική κατανόηση του σύμπαντος, με τις τεχνολογίες και την
επιστήμη των μηχανικών να αποτελούν για τον άνθρωπο τα μέσα αλληλεπίδρασης με
το σύμπαν (Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, 2015).

Υπάρχουν πολυάριθμοι κλάδοι που αποτελούν μέρος των επιστημών STEM. Μερικές
από αυτές τις κατηγορίες των κλάδων που εμπεριέχονται στις τέσσερις επιστήμες
περιλαμβάνουν: την αεροδιαστημική μηχανική, την αστροφυσική, την αστρονομία,
τη βιοχημεία, τη χημική μηχανική, τη χημεία, τα έργα των πολιτικών μηχανικών, την
επιστήμη των υπολογιστών, τη μαθηματική βιολογία, τη νανοτεχνολογία, τη
νευροβιολογία, την πυρηνική φυσική, τη φυσική και τη ρομποτική, μεταξύ πολλών
άλλων. Όπως αποδεικνύεται από την πληθώρα των ειδικοτήτων, είναι σαφές ότι οι
τομείς STEM επηρεάζουν σχεδόν κάθε στοιχείο που συνθέτει την καθημερινή μας
ζωή (Teach.com).
Αυτό που διαχωρίζει τις επιστήμες STEM από την παραδοσιακή εκπαίδευση της
επιστήμης και των μαθηματικών, είναι ότι στους κλάδους STEM κυριαρχεί ένα μικτό
μαθησιακό περιβάλλον, όπου μέσα σε αυτό το πλαίσιο διδάσκεται στους μαθητές το
πώς η επιστημονική μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί στην καθημερινή ζωή. Διδάσκει
τους μαθητές την υπολογιστική σκέψη και εστιάζει στις πραγματικές εφαρμογές
επίλυσης προβλημάτων στον πραγματικό κόσμο (Elaine, 2014).

Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α.), η εκπαίδευση των επιστημών
STEM αρχίζει ενώ οι μαθητές είναι σε μικρή ηλικία και συγκεκριμένα στα πρώτα
χρόνια του δημοτικού, όπου τους γίνονται εισαγωγικά μαθήματα για το τι είναι ο
όρος STEM και ποιούς τομείς αφορά. Ο βασικός στόχος είναι να τους κεντρίσει το
ενδιαφέρον για να συνεχίσουν και να ασχοληθούν με σχετικές κατευθύνσεις. Σε
επόμενο στάδιο (γυμνάσιο), οι μαθητές έρχονται σε επαφή με πιο απαιτητικά
μαθήματα και ουσιαστικά είναι το στάδιο στο οποίο αρχίζουν να ανακαλύπτουν τους
τομείς STEM, με την πιθανότητα μιας καριέρας σε αυτούς τους κλάδους να
αυξάνεται. Στο λύκειο συνεχίζουν τα μαθήματα, όμως παράλληλα γίνεται μια
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προσπάθεια προετοιμασίας για την γεφύρωση από τη δευτεροβάθμια στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην εργασία (Elaine, 2014).

Σύμφωνα με το U.S. Department of Education “όλοι οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να
είναι προετοιμασμένοι να σκέφτονται βαθιά και αποτελεσματικά, έτσι ώστε να έχουν
την ευκαιρία να γίνουν οι καινοτόμοι εκπαιδευτικοί, ερευνητές και ηγέτες που να
μπορούν να λύσουν τις πιο πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το έθνος και ο
κόσμο μας, τόσο σήμερα όσο και αύριο” (U.S. Department of Education, 2016). Η
παγκόσμια πρόκληση που καλείται όλη η ανθρωπότητα να αντιμετωπίσει στη
σημερινή εποχή, αφορά περιβαλλοντικά θέματα. Επομένως στο πλαίσιο εκπαίδευσης
των επιστημών STEM θα πρέπει να περιλαμβάνονται θέματα όπως: η προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η προστασία και η
πρόσβαση σε πηγές νερού κλπ., ώστε οι μαθητές να μπορούν να αντιμετωπίζουν
τέτοια
θέματα-προκλήσεις
τα
οποία
όμως
έχουν
περιβαλλοντικές,
κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές επιδράσεις (Οργανισμός Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής, 2015).
Επαγγέλματα τα οποία συνδέονται με τους κλάδους STEM είναι μερικά από τα
ταχύτερα αναπτυσσόμενα και πιο υψηλά αμειβόμενα του 21ου αιώνα, και συχνά
έχουν την μεγαλύτερη δυναμική για αύξηση των θέσεων εργασίας. Έτσι, πολλές
χώρες, όπως οι ΗΠΑ, προσπαθούν να είναι ανταγωνιστικές στους τομείς του STEM
έχοντας ως βασικό στόχο την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών τα οποία είναι
επικεντρωμένα σε τομείς του STEM (Teach.com, 2016). Σε μια μελέτη του
Προγράμματος Πολιτικής Brookings Metropolitan αναφέρεται ότι σε ορισμένες
μητροπολιτικές περιοχές με κατοίκους που παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά
γνώσης στους τομείς STEM έχει παρατηρηθεί ισχυρή συνολική οικονομία και
μικρότερη ανισότητα εισοδήματος (Brookings Metropolitan όπ.αναφ. Οργανισμός
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, 2015).
Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας και της
ολοένα και πιο απαιτητικής αγοράς εργασίας είναι αναγκαίο οι νέοι άνθρωποι να
εφοδιάζονται με τις κατάλληλες γνώσεις και να αναπτύσσουν τις ικανότητες εκείνες
που θα βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων σχετικών με τους κλάδους STEM. Οι
νέοι πρέπει να εκπαιδεύονται έτσι ώστε να παρουσιάζουν την τάση να ακολουθούν
σχετικά επαγγέλματα με STEM επιστήμες και στον παρακάτω πίνακα από το U.S.
Department of Education, παρατηρούμε την ποσοστιαία αύξηση που αναμένεται να
παρουσιάσουν τέτοια επαγγέλματα, τη δεκαετία 2010-2020.
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Πίνακας 4.1: Προβλεπόμενες ποσοστιαίες αυξήσεις στην απασχόληση στις επιστήμες STEM 20102020, Πηγή: U.S. Department of Education, 2016.

Όπως παρατηρούμε τη δεκαετία 2010-2020, αναμένεται μια αύξηση 14% των θέσεων
εργασίας σε όλα τα επαγγέλματα. Συγκεκριμένα στον κλάδο των μαθηματικών η
αύξηση είναι 16% , σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την ανάλυση υπολογιστικών
συστημάτων είναι 22%, σε επαγγέλματα που αφορούν την ανάπτυξη λογισμικών
είναι 32%, ενώ στους τομείς των ιατρικών επιστημών και της βιοιατρικής είναι 36%
και 62% αντίστοιχα.
4.3.2. Συσχέτιση χωρικών-γεωχωρικών ικανοτήτων με STEM
Οι χωρικές ικανότητες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την επιτυχία των νέων
ανθρώπων στους τομείς των επιστημών STEM. Η χωρική ικανότητα είναι σημαντική
τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και στον κόσμο της εργασίας, και αποτελεί ένα
σημαντικό εργαλείο για τους τομείς STEM. Τα αποτελέσματα από πολλές έρευνες
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα άτομα που παρουσίασαν υψηλές επιδόσεις και
επιτυχή καριέρα στους χώρους των επιστημών STEM είχαν ένα κοινό
χαρακτηριστικό. Αυτό το κοινό χαρακτηριστικό αφορούσε τη χωρική ικανότητα και
αποτελούσε το εξέχον χαρακτηριστικό τους. Ειδικότερα μελέτες έχουν δείξει ότι τα
άτομα αυτά παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα χωρικής ικανότητας κατά τη διάρκεια της
εφηβείας τους (Wai κ.ά., 2009).
Πιο συγκεκριμένα το 2009 οι Wai κ.ά. μέσω της παρουσίασης μιας σειράς
ευρημάτων, τα οποία είναι σε άμεση συνάρτηση με τα αποτελέσματα άλλων
παλαιότερων ερευνών (τα αποτελέσματα χρόνιων μελετών είχαν μετά
ευθυγραμμιστεί με ευρήματα προ του 1957 αλλά και με σύγχρονα δεδομένα),
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υποστήριξαν ότι οι χωρικές ικανότητες συσχετίζονται και έχουν μεγάλη επιρροή
στους τομείς των επιστημών STEM. Ανέλυσαν στοιχεία από δύο μεγάλες
διαχρονικές μελέτες, μετρώντας τις χωρικές ικανότητες των συμμετεχόντων,
αναδεικνύοντας τη σχέση μεταξύ χωρικής ικανότητας και των επιστημών STEM και
έδειξαν πώς το να μη λαμβάνονται υπόψη οι χωρικές ικανότητες μπορεί να έχει
εκτεταμένες συνέπειες (Wai κ.ά., 2009).

Αρχικά η ανάλυση των δεδομένων από τον Wai και τους συνεργάτες του αφορούσε
μια μεγάλη διαχρονική μελέτη που κράτησε 11 χρόνια, το Project Talent, το οποίο
αποτελείται από τέσσερις ομάδες, συνολικού μεγέθους 400.000 συμμετεχόντων
μαθητών γυμνασίου (ηλικιών 9 έως 12) (Wai κ.ά., 2009). Επικεντρώθηκαν στη σχέση
μεταξύ των χωρικών ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων,
διαπιστώνοντας ότι οι έφηβοι με ισχυρές χωρικές ικανότητες δείχνουν μεγαλύτερο
ενδιαφέρον απ’ ότι οι υπόλοιποι στην εργασία που περιλαμβάνει το χειρισμό και τον
πειραματισμό με απτά αντικείμενα. Όταν ήρθαν σε επαφή και πάλι με τα ίδια άτομα
(στην ηλικία των 20), διαπίστωσαν ότι είχαν συνεχίσει τις σπουδές τους στον
επιστημονικό και τεχνικό τομέα, με πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα
στους τομείς αυτούς σε υψηλότερα ποσοστά από τους συνομηλίκους τους (Park κ.ά.,
2010).

Στην συνέχεια ο Wai κ.ά. (2009) ανέλυσαν δεδομένα που αφορούσαν ένα σύνολο
ατόμων ηλικίας δεκατριών ετών, που είχαν διακριθεί με βάση τη βαθμολογία τους για
τις ποσοτικές και τις λεκτικές τους ικανότητες σε υποσύνολα του SAT6 στο
Πανεπιστήμιο Johns Hopkins στις αρχές της δεκαετίας του 1970, το Study of
Mathematically Precocious Youth (SMPY). Οι συγκεκριμένοι μαθητές κλήθηκαν να
κάνουν τεστ αξιολόγησης της χωρικής ικανότητας και παρά το γεγονός ότι
επιλέχτηκαν με βάση την εξαιρετική μαθηματική και λεκτική ικανότητά τους, υπήρχε
μεγάλη διακύμανση στις χωρικές ικανότητες μέσα στο δείγμα, γεγονός που έδειχνε
ότι όσοι είχαν πάει καλά στο τεστ (SAT) δεν είχαν απαραίτητα υψηλές χωρικές
ικανότητες (Park κ.ά., 2010).
Σταδιακά οδηγήθηκαν σε τρεις γενικεύσεις. Πρώτον, ότι η χωρική σκέψη παίζει
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη εξειδίκευσης στις επιστήμες STEM. Δεύτερον, ότι
είναι εξίσου σημαντική και για τον γενικό πληθυσμό και όχι μονάχα για εξαιρετικά
ταλαντούχα άτομα στα μαθηματικά και λεκτικά τεστ, και το τρίτο συμπέρασμα
κατακρίνει το γεγονός ότι οι σημερινές αναζητήσεις για μαθητές με υψηλή χωρική
σκέψη δε φέρουν επιθυμητά αποτελέσματα επειδή τα κριτήρια των τεστ είναι
περιορισμένα μονάχα σε μαθηματικές ή λεκτικές γνώσεις. Με αυτήν τη μελέτη έγινε
ξεκάθαρο ότι μια μερίδα μαθητών που συγκαταλέγονταν στο ανώτατο 1% με υψηλή
Το SAT (Scholastic Assessment Test) είναι ένα τυποποιημένο τεστ που χρησιμοποιείται ευρέως για
τις αποδοχές φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
6
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χωρική σκέψη, δυστυχώς “χανόταν” κατά τη διαδικασία τυποποίησης επειδή δεν
υπήρχαν τα κατάλληλα εργαλεία για την εξέτασή τους (Wai κ.ά., 2009).

Πιο συγκεκριμένα μέσα από την εξέταση των τριών ικανοτήτων (μαθηματική,
λεκτική και χωρική), το 70% του ανώτερου 1% των εξεταζομένων που παρουσίαζαν
υψηλές χωρικές ικανότητες, δεν παρουσίαζαν σε επιθυμητό επίπεδο μαθηματικές ή
λεκτικές ικανότητες. Στους πίνακες 4.2 και 4.3 παρουσιάζονται δεδομένα σχετικά με
τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές πορείες της συγκεκριμένης ομάδας ατόμων,
στις επιστήμες STEM (πάνω γράφημα) και στις εικαστικές τέχνες (κάτω γράφημα).
Είναι σημαντικό να αναφερθεί η σημασία της χωρικής ικανότητας και στις τέχνες, και
αυτό μπορεί να διαπιστωθεί από τα δεδομένα του δεύτερου πίνακα. Το μαύρο
αντιπροσωπεύει τα βασικά ποσοστά από τα δεδομένα του Project Talent ενώ το
συνολικό (μαύρο-γκρι) αντιπροσωπεύει τα άτομα που κατατάσσονται στο ανώτερο
1% στις χωρικές ικανότητες και τα οποία δεν συγκαταλέγονταν στο ανώτερο 1% των
μαθηματικών και λεκτικών ικανοτήτων (Wai κ.ά, 2009)

Πίνακας 4.2: “Ποσοστά ατόμων του ανώτατου 1% χωρικών ικανοτήτων (δεν συγκαταλέγονταν στο
ανώτατο 1% στη μαθηματική ή στη λεκτική ικανότητα) που κέρδισαν πτυχίο στις επιστήμες STEM και
ακολούθησαν αντίστοιχα επαγγέλματα”, Πηγή: Wai κ.ά., 2009.
B : bachelor’s degrees, M: master’s degrees, D: doctorate degrees
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Πίνακας 4.3: “Η αναλογία από το ίδιο γκρουπ ατόμων, που κέρδισε πτυχίο σε εικαστικές τέχνες και
εργάστηκε σε συναφή επαγγέλματα”, Πηγή: Wai κ.ά., 2009.

Δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες παρακολουθούνταν για πάνω από 25 χρόνια, η
μεταβλητότητα στις χωρικές τους ικανότητες φάνηκε να ήταν καθοριστική των
εκπαιδευτικών και επαγγελματικών τους αποτελεσμάτων. Παρόμοια με τα άτομα από
το πρώτο γκρουπ (Project Talent), οι συμμετέχοντες του δεύτερου γκρουπ (SMPY)
κέρδισαν προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά πτυχία στους τομείς της
επιστήμης και της τεχνολογίας, οι οποίοι ομοίως παρουσίαζαν υψηλές χωρικές
ικανότητες σε σύγκριση με τα υπόλοιπα άτομα του δείγματος (Park κ.ά, 2010). Η
σημασία της χωρικής ικανότητας στα επιστημονικά και τεχνικά πεδία αποδεικνύεται
πλέον μια ισχυρή επιρροή στους τομείς STEM. Επιπλέον, τα άτομα που έχουν υψηλή
χωρική ικανότητα, αλλά δεν έχουν δυνατές μαθηματικές και λεκτικές ικανότητες
ίσως να αποτελούν μια ανεκμετάλλευτη δεξαμενή ταλέντων για τους τομείς STEM
(Wai κ.ά., 2009).
Στη σημασία της εκτίμησης της χωρικής ικανότητας σε νεαρούς εφήβους στάθηκαν
και οι Shea κ.ά. (2001). Συγκεκριμένα εφάρμοσαν μια σειρά από τεστ, διαχρονικά,
σε ένα δείγμα 393 αγοριών και 170 κοριτσιών στην ηλικία των 13 ετών, οι οποίοι
είχαν διακριθεί με τις υψηλότερες βαθμολογίες σε τεστ γενικής ευφυΐας. Τα τεστ
περιελάμβαναν την αξιολόγηση της χωρικής ικανότητας (Space Relations SR και
Mechanical Reasoning ΜR) όπως και των μαθηματικών και λεκτικών ικανοτήτων
(SAT-M, SAT-V) και σκοπό είχαν στο να συσχετίσουν τις εκπαιδευτικές και
επαγγελματικές επιλογές των ατόμων με τις ικανότητες τους και κυρίως τη χωρική
ικανότητα. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα αφορούσαν τις εκπαιδευτικές επιλογές
των ατόμων, όπως αγαπημένο και λιγότερο αγαπημένο μάθημα στην ηλικία των 18
ετών, την πανεπιστημιακή ειδίκευση στην ηλικία των 23 ετών και άνω και το
επάγγελμα που επέλεξαν στην ηλικία των 33 ετών (Shea κ.ά., 2001).
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Στα γραφήματα της Εικόνας 4.7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και
συγκεντρώνονται τα δεδομένα των επιλογών των ατόμων που πήραν μέρος στην
έρευνα. Η μαθηματική, η λεκτική και η χωρική ικανότητα περιγράφονται από τους X,
Y και Z άξονες αντίστοιχα. Τα βέλη προς τα δεξιά δείχνουν μια θετική τιμή Ζ ενώ τα
βέλη προς τα αριστερά δείχνουν μια αρνητική τιμή Ζ και τα οποία αντιστοιχούν στις
θετικές και αρνητικές τιμές των χωρικών ικανοτήτων. Ουσιαστικά τα γραφήματα
αποτελούν μια τρισδιάστατη γραφική παράσταση παρουσιασμένη σε διδιάστατη
αναπαράσταση. Η θέση της κάθε ομάδας απεικονίζεται στον τρισδιάστατο χώρο, με
τα βέλη προς τα δεξιά να προβάλλονται νοητικά προς τα έξω και τα βέλη προς τα
αριστερά προς τα μέσα (τα δυο βέλη είναι ορθογώνια προς τους άξονες Χ και Υ). Με
αυτόν τον τρόπο, οι νοητικές διαφορές μεταξύ αυτών των ομάδων απεικονίζονται στο
χώρο που ορίζεται από τις τρεις διαστάσεις των ικανοτήτων σε μονάδες τυπικής
απόκλισης (Lubinski, 2010).

Εικόνα 4.7: (Α) αγαπημένο και (Β) λιγότερο αγαπημένο μάθημα στο λύκειο σε ηλικία 18 ετών, (C)
ειδίκευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ηλικία 23 ετών , και (D) επάγγελμα στην ηλικία των 33,
Πηγή: Shea, Lubinski και Benbow, (2001), όπ.αναφ. Lubinski, 2010.
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Στο γράφημα πάνω αριστερά φαίνεται το πιο αγαπημένο μάθημα αυτών των ατόμων,
στην ηλικία των 18 ετών και στο γράφημα πάνω δεξιά το λιγότερο αγαπημένο
μάθημα. Όπως παρατηρούμε τα άτομα που είχαν ως αγαπημένο μάθημα τα
μαθηματικά/φυσικές επιστήμες (160 αγόρια-38 κορίτσια) είχαν υψηλή χωρική
ικανότητα (βέλη με δεξιά φόρα-προβολή προς τα έξω στον άξονα Z). Από την άλλη
τα άτομα που είχαν ως αγαπημένο μάθημα τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές
επιστήμες (29 αγόρια-35 κορίτσια) είχαν σχετικά χαμηλή χωρική ικανότητα (βέλη με
αριστερή φόρα-προβολή προς τα μέσα στον άξονα Ζ). Στο γράφημα κάτω αριστερά
φαίνεται η πανεπιστημιακή ειδίκευση αυτών των ατόμων, στην ηλικία των 23 ετών.
Συγκεκριμένα άτομα που είχαν ακολουθήσει τις φυσικές επιστήμες (43), την
μηχανική (64), τα μαθηματικά (73) και την ηλεκτρολογική μηχανική (79)
παρατηρούμε ότι είχαν υψηλή χωρική ικανότητα. Τέλος τα άτομα που διάλεξαν
επαγγέλματα, όπως των επιστημών (23), μαθηματικών (87) και της μηχανικής (87)
πάλι αποδεικνύεται ότι είχαν ανεπτυγμένη τη χωρική ικανότητα (γράφημα κάτω
δεξιά).
Η συγκεκριμένη εργασία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μαθηματική και η λεκτική
ικανότητα, από μόνες τους δεν αντιπροσωπεύουν όλη τη νοητική διακύμανση στην
πνευματική ικανότητα των νέων. Η χωρική, η μαθηματική και η λεκτική ικανότητα
συνδέονται με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των νέων (Shea κ.ά,
2001). Γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι τα άτομα που έχουν ανεπτυγμένη την χωρική
ικανότητα ακολουθούν εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς τομείς της μηχανικής
και των επιστημών δηλαδή τομείς STEM.
4.3.3. Εκπαιδευτικό σύστημα και STEM
Λόγω της έλλειψης μαθημάτων ενίσχυσης της χωρικής ικανότητας στα σχολικά
προγράμματα, καθώς και των κριτηρίων εκτίμησης της χωρικής ικανότητας σε
αναζητήσεις νεαρών ταλέντων, άτομα με σχετικά αναπτυγμένη χωρική ικανότητα σε
όλο το φάσμα της συνιστούν ανεκμετάλλευτες ομάδες πληθυσμού, οι οποίες έχουν τη
δυνατότητα να ενισχύσουν το τρέχον επιστημονικό και τεχνικό εργατικό δυναμικό
(Park κ.ά., 2010). Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως τα άτομα που έχουν υψηλή
χωρική ικανότητα, αλλά δεν έχουν υψηλές μαθηματικές και λεκτικές ικανότητες
αποτελούν μια ανεκμετάλλευτη δεξαμενή ταλέντων για τομείς STEM (Wai κ.ά,
2009). Πολλοί είναι οι μαθητές που αποτυγχάνουν σε τεστ αξιολόγησης όπως το
SAT-M και το SAT-V και έτσι δε συμμετέχουν σε προγράμματα ανάδειξης ταλέντων.
Επομένως οι ερευνητές επισημαίνουν τη σημασία της αξιολόγησης της χωρικής
ικανότητας των μαθητών μέσα από άλλες δραστηριότητες και όχι μόνο από τα
αποτελέσματα των τεστ και προτείνουν στους εκπαιδευτές εναλλακτικούς τρόπους
αξιολόγησης μέσω συγκεκριμένων μαθημάτων όπως οι επιστήμες και τα μαθηματικά
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και εισαγωγή πρακτικών μαθημάτων ενισχύοντας το ενδιαφέρον για τις κατασκευές,
τη σχεδίαση κ.ά. Επιπλέον οι Shea κ.ά. (2001) τόνισαν τη σημασία αξιολόγησης των
χωρικών ικανοτήτων και το γεγονός ότι πρέπει να δοθούν οι αντίστοιχες ευκαιρίες για
περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, το
οποίο θα πρέπει να αναπροσαρμόσει τα προγράμματα σπουδών (Shea κ.ά., 2001).

Όπως αναφέρθηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο, σύμφωνα με αρκετές μελέτες, μέσα
από την εκπαίδευση τα άτομα αναπτύσσουν μια χωρική αντίληψη και εξελίσσουν τις
χωρικές τους ικανότητες (Newcombe όπ. αναφ. Hegarty κ.ά., 2012). Ταυτοχρόνως
μέσω της χωρικής κατάρτισης, οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα ή ακόμα και τα
κοινωνικοοικονομικά αίτια των διαφορών μπορούν να αντιμετωπιστούν. Τα στοιχεία
δείχνουν ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά τις επιδόσεις στα τεστ
χωρικής απεικόνισης μειώνονται, ειδικά μετά την εξοικείωση και την εξάσκηση
(Metz κ.ά., 2012). Επιπλέον η ενασχόληση με παιχνίδια που περιέχουν τρισδιάστατες
εφαρμογές θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα επωφελής στην ανάπτυξη των χωρικών
ικανοτήτων (Sorby και Veurink, 2010). Η κατάρτιση μπορεί να ξεκινάει από τα
πρώτα προσχολικά χρόνια και να εφαρμόζεται και στους ενήλικες αφού σύμφωνα με
μια μετα-ανάλυση φαίνεται να έχει αποτελέσματα και σε μεγαλύτερες ηλικίες και η
βελτίωση των χωρικών ικανοτήτων αποδεικνύεται ανθεκτική σε βάθος χρόνου. Η
κατάρτιση στην πρώιμη παιδική ηλικία οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα στα πεδία
των μαθηματικών, ενώ η κατάρτιση των ενηλίκων μπορεί να γενικευτεί σε
βελτιωμένες επιδόσεις στα μαθήματα φυσικής, της χημείας και της γεωλογίας
(Hegarty κ.ά., 2012).
Σύμφωνα με τους Uttal κ.ά. (2013), οι προσπάθειες που επικεντρώνονται στην
κάλυψη των διαφορών μεταξύ των φύλων, όσο αφορά συγκεκριμένες χωρικές
δεξιότητες, όπως για παράδειγμα η νοητική περιστροφή, μπορεί να είναι άστοχες και
ότι οι διαφορές αυτές είναι σημαντικές για θεωρητικούς λόγους. Υποστηρίζουν ότι η
κατάρτιση των χωρικών δεξιοτήτων είναι επιθυμητή μόνο αν η εκπαίδευση
μεταφράζεται σε επιτυχία στους κλάδους STEM, χωρίς απαραίτητα οι διαφορές
μεταξύ των δύο φύλων να εξαλείφονται. Επισημαίνουν ότι ο στόχος της μελλοντικής
έρευνας ίσως δεν θα πρέπει να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση προκειμένου να
γεφυρωθούν οι διαφορές σε βασικές χωρικές ικανότητες μεταξύ των φύλων, αλλά για
να αυξηθεί το ενδιαφέρον προς του κλάδους των επιστημών STEM με μια μετέπειτα
επαγγελματική πορεία βασισμένη σε αυτούς τους κλάδους.

Η χωρική κατάρτιση μπορεί να διευκολύνει την επιτυχία στους τομείς των επιστημών
STEM. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι μέσω της χωρικής εκπαίδευσης θα
βοηθηθούν οι φοιτητές, οι οποίοι επέλεξαν τους τομείς STEM, να παραμένουν στο
πεδίο τους και να μην εγκαταλείψουν τις σπουδές τους. Στα δημόσια πανεπιστήμια
του Οχάιο, περισσότερο από το 40% των φοιτητών που δήλωσαν έναν τομέα STEM,
εγκατέλειψαν τις σπουδές τους πριν την αποφοίτηση (Price, J. 2010, όπ.αναφ. Uttal
κ.ά., 2013). Οι φοιτητές μπορεί να παρουσιάζουν δυσκολία στην εκτέλεση των
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εργασιών που απαιτούν μια σειρά από χωρικές διαδικασίες συλλογισμού που θα τους
οδηγήσει στην κατανόηση των γεωλογικών δομών, των μηχανολογικών σχεδίων κ.ά.
Πολλές εργασίες απαιτούν χωρικές ικανότητες αφού σχετίζονται με χωρικά δεδομένα
(Uttal κ.ά., 2013). Σύμφωνα με το U.S. Department of Education (2016), μόνο το
16% των μαθητών του λυκείου (στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) ενδιαφέρονται
για μια καριέρα στους τομείς STEM και αποδεικνύεται ότι έχουν υψηλές ικανότητες
στα μαθηματικά. Επί του παρόντος, σχεδόν το 28% των πρωτοετών μαθητών του
γυμνασίου δηλώνουν ενδιαφέρον για κάποιο πεδίο που σχετίζεται με τις STEM
επιστήμες, αλλά το 57% των μαθητών αυτών χάνουν τελικά το ενδιαφέρον τους από
τη στιγμή που αποφοιτούν από το λύκειο (Elaine, 2014).

Μετά από την αυξημένη ανάγκη για την προαγωγή των επιστημών STEM στο
ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ, συστάθηκε μια επιτροπή αρμόδια για τα
θέματα που αφορούν τους κλάδους STEM στο εκπαιδευτικό σύστημα (The
Committee on STEM Education (CoSTEM)), έχοντας ως σκοπό να αυξήσει τις
ομοσπονδιακές επενδύσεις σε πέντε τομείς (U.S. Department of Education, 2016):






Στη βελτίωση της διδασκαλίας των κλάδων STEM από την προσχολική
ηλικία έως τη 12η τάξη
Στην αύξηση και τη διατήρηση ενδιαφέροντος του γενικού πληθυσμού και
των νέων για τους κλάδους STEM
Στη βελτίωση των πρακτικών εφαρμογών στους τομείς STEM για τους
προπτυχιακούς φοιτητές
Στην καλύτερη υποστήριξη πληθυσμιακών ομάδων που ιστορικά
υποεκπροσωπούνται σε τομείς STEM
Και στο σχεδιασμό της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σχετικά με τους κλάδους
STEM του μελλοντικού εργατικού δυναμικού

Ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος σπουδών σε κλάδους STEM απευθύνεται στην
προσέλκυση ομάδων πληθυσμού οι οποίες υποεκπροσωπούνται. Οι φοιτήτριες, για
παράδειγμα, είναι λιγότερο πιθανό να κατακτήσουν μια θέση σε ένα κολέγιο ή να
ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία σε κλάδους της επιστήμης, της τεχνολογίας, της
μηχανικής ή των μαθηματικών (Elaine, 2014) παρά το γεγονός ότι οι διαφορές μεταξύ
αντρών και γυναικών φαίνεται να κλείνουν (David Tzuriel όπ. αναφ. Society for
Research in Child, 2010). Οι άντρες υπερτερούν στους τομείς της μηχανικής και της
τεχνολογίας, ενώ οι γυναίκες προτιμούν τους τομείς της βιολογίας, της χημείας και
της θαλάσσιας βιολογίας. Συνολικά, οι άνδρες μαθητές είναι τρείς φορές πιο πιθανό
να ενδιαφέρονται για μια σταδιοδρομία στους τομείς STEM (Elaine, 2014). Η
προσέλκυση των ατόμων που υποεκπροσωπούνται στους τομείς STEM, με βάση όσα
αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορεί να επιτευχθεί με την εκπαίδευση και την
καλλιέργεια της χωρικής σκέψης μέσα από τον ανασχεδιασμό των σχολικών
προγραμμάτων εκπαίδευσης. Όσο οι νέοι θα αναπτύσσουν χωρικές ικανότητες τόσο
το ενδιαφέρον τους θα στέφεται στους κλάδους STEM, όπου θα μπορούν να
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αποκτήσουν μια θέση σε αντίστοιχα πανεπιστήμια. Στο επόμενο κεφάλαιο θα
παρουσιαστούν κάποιες ενδεικτικές δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να
εφαρμοστούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και να ενισχύσουν τις χωρικές ικανότητες
των νέων ενισχύοντας το ενδιαφέρον τους προς τους κλάδους STEM.
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5. Ενίσχυση Χωρικής-Γεωχωρικής Σκέψης
Μετά από την έκδοση και την κυκλοφορία της έκθεσης του Εθνικού Συμβουλίου
Έρευνας (National Research Council (NRC), 2006) στις Η.Π.Α. το ενδιαφέρον γύρω
από τη συσχέτιση της χωρικής και γεωχωρικής σκέψης με τις επιστήμες μεγάλωσε
όπως επίσης και η ανησυχία για την προώθηση της χωρικής σκέψης μέσα στο
εκπαιδευτικό σύστημα. Η ενίσχυση της χωρικής και γεωχωρικής σκέψης είναι
σημαντική διότι παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές που έχουν καλή απόδοση σε εργασίες
χωρικού περιεχομένου (π.χ. η συναρμολόγηση ενός πάζλ), είναι πιθανό να επιτύχουν
και στους τομείς STEM. Οι χωρικές ικανότητες μπορούν να βελτιωθούν, αν οι
μαθητές τις καλλιεργήσουν κατάλληλα. Επομένως, η βελτίωση των χωρικών
ικανοτήτων είναι σημαντική, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο (Uttal
κ.ά., 2013).
Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη και η θεωρία του Piaget7 έτσι ώστε οι νέοι να
εκπαιδεύονται σωστά και να ενταχθούν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης τα
κατάλληλα εκπαιδευτικά μαθήματα ενίσχυσης της χωρικής και γεωχωρικής σκέψης.
Ο Piaget J. θεωρεί ότι η βιολογική ωρίμανση, η εμπειρία και η κοινωνική
αλληλεπίδραση αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες μάθησης και τονίζει ότι
τόσο οι δάσκαλοι-καθηγητές όσο και οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν καλά τα
στάδια ανάπτυξης και να λειτουργούν με βάση αυτά, έτσι ώστε να εφαρμόζονται οι
σωστές τακτικές κατάρτισης των νέων. Το πρώτο στάδιο ανάπτυξης όπως αναφέρεται
στη θεωρία του Piaget, είναι το στάδιο της αισθησιοκινητικής νοημοσύνης στην
ηλικία 1-2 χρονών όπου το παιδί λειτουργεί μόνο με τις αισθήσεις του. Ακολουθεί η
προσυλλογιστική διαδικασία από 2-6 χρονών, όπου γίνεται η χρήση των συμβόλων
και το παιδί αρχίζει να αντιλαμβάνεται τις εικόνες χωρίς όμως να προβαίνει σε λογική
σκέψη. Σε ηλικία 6-11 χρονών τα παιδιά προβαίνουν σε νοητικές πράξεις μέσω της
λογικής σκέψης. Σε αυτή την ηλικία ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες εμπειρίες
όμως δεν μπορεί να κινηθεί σε αφαιρετικό επίπεδο ασκώντας κριτική σκέψη. Στο
τελευταίο στάδιο από 11 χρονών και μετά το παιδί αρχίζει να κάνει συλλογισμούς,
υποθέσεις και να ασκεί κριτική, να διαμορφώνει θεωρίες και να κινείται στο
αφαιρετικό πεδίο μέσω της συλλογιστικής διαδικασίας (Saul McLeod, 2009).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεωρία του Piaget
http://www.simplypsychology.org/piaget.html
7
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5.1. Ενίσχυση της Χωρικής Σκέψης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
Οι Hespanha κ.ά. (2009), πρότειναν μια σειρά από στρατηγικές οι οποίες είναι
χρήσιμες στην αξιολόγηση του γνωστικού περιεχομένου, των χωρικών εννοιών και
των δεξιοτήτων των μαθητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Αυτές
περιλαμβάνουν: τεχνικές αξιολόγησης στην τάξη, έρευνες για το επίπεδο της ήδη
υπάρχουσας γνώσης, καθοδηγούμενες δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων,
σύγκριση θεωριών και γενικές δραστηριότητες που εφαρμόζονται σε ένα ευρύ φάσμα
επιστημονικών κλάδων όπως για παράδειγμα η επεξεργασία και τα συμπεράσματα
που βγάζουν οι μαθητές από ένα χάρτη. Έτσι θα μπορούσαν να βγουν χρήσιμα
συμπεράσματα για το επίπεδο των δεξιοτήτων των μαθητών και την αντίστοιχη
εκπαίδευσή τους.

Οι χωρικές δεξιότητες μπορούν να βελτιωθούν, αν οι μαθητές εργαστούν πάνω σε
αυτές. Σε μικρές ηλικίες, για την ενίσχυση της χωρικής ικανότητας
συμπεριλαμβάνονται τα παιχνίδια (τουβλάκια και πάζλ), η χρήση της χωρικής
γλώσσας από τους γονείς και τους δασκάλους, και ότι έχει να κάνει με χειρωνακτική
εργασία. Συγκεκριμένα μαθήματα χωρικού προσανατολισμού και η ενασχόληση με
βιντεοπαιχνίδια αυξάνουν το επίπεδο των χωρικών ικανοτήτων σε μεγαλύτερες
ηλικίες. Ορισμένες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως τα βιντεοπαιχνίδια, μπορούν
να ενσωματωθούν σε κάποιο βαθμό στην τυπική εκπαίδευση για να βελτιώσουν τις
χωρικές δεξιότητες (Uttal κ.ά, 2013).
Οι Piburn κ.ά. (2002) κάνουν μια εκτενή ιστορική αναφορά στους τρόπους που έχουν
προταθεί για τη βελτίωση της χωρικής ικανότητας στους μαθητές. Οι πρακτικές που
μπορούν να βελτιώσουν τη χωρική ικανότητα σχετίζονται με την ταξινόμηση, την
ανίχνευση μοτίβων, την περιστροφή και τη νοητική επεξεργασία των τρισδιάστατων
αντικειμένων. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στις έρευνες των:


Lord (1985, 1987), ο οποίος πέτυχε τη βελτίωση της χωρικής ικανότητας των
μαθητών, ζητώντας τους να απεικονίσουν νοητικές αναπαραστάσεις μέσα από
τρισδιάστατα αντικείμενα, και στη συνέχεια να κόψουν αυτά τα αντικείμενα
ώστε να επαληθεύσουν τις προβλέψεις τους. Ουσιαστικά ζητούσε από τους
μαθητές να δημιουργήσουν στο μυαλό τους την εικόνα της διχοτόμησης μιας
τρισδιάστατης μορφής και να προβλέψουν αντίστοιχα τη δισδιάστατη μορφή
της κομμένης επιφάνειας. Καθώς τα άτομα με χαμηλή χωρική ικανότητα
προσπαθούν να χειριστούν μια εικόνα στο μυαλό τους, χάνουν τη σχέση
μεταξύ της νοητικής εικόνας και του εξωτερικού αντικειμένου.
Επαναλαμβάνοντας την πρακτική αυτή φάνηκε ότι βελτιώθηκε η ικανότητα
των ατόμων να διατηρούν την αντιστοιχία μεταξύ αντικειμένου και εικόνας.
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Zavotka (1987), που χρησιμοποίησε κινούμενα γραφικά στον υπολογιστή τα
οποία αντιγράφουν νοητικές εικόνες περιστροφής και μετασχηματισμού
διαστάσεων. Η συγκεκριμένη δοκιμή κρίθηκε μερικώς επιτυχής καθώς στα
τεστ νοητικής περιστροφής τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα.
Tuckey και Selvaratnam (1993) οι οποίοι παρουσίασαν μια σειρά από τεχνικές
που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στη βελτίωση των χωρικών
ικανοτήτων. Αυτές περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στις οποίες οι μαθητές
παρατηρούν τα διαγράμματα που δείχνουν διαδοχικά στάδια στην περιστροφή
μορίων, καθώς και προγράμματα που βασίζονται σε υπολογιστή που δείχνουν
την περιστροφή των μορίων και τις σκιές τους.
Σε τεχνικές οι οποίες έχουν κατασκευαστεί μέσα στο πλαίσιο της θεωρίας του
Piaget, οι οποίες έχουν επίσης αποδειχθεί ότι βελτιώνουν τη χωρική
ικανότητα.

Ένα παράδειγμα ενίσχυσης της χωρικής ικανότητας στο πρόγραμμα σπουδών της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο δεν απαιτεί εκτεταμένη παρέμβαση ή τη χρήση
ακριβών υλικών, και το οποίο ενσωματώθηκε στο κανονικό μάθημα της φυσικής
περιγράφεται στην εργασία των Uttal κ.ά. (2013). Σε δύο διαδοχικές περιόδους, στο
πλαίσιο της εκπαίδευσης των μαθητών σε μια τάξη φυσικής, για δύο ημέρες
χρησιμοποιούσαν δισδιάστατες και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις οι οποίες τους
οδήγησαν σταθερά στη βελτίωση μιας εργασίας που είχαν αναλάβει και
συγκεκριμένα στην ανάγνωση ενός τοπογραφικού χάρτη. Υποστηρίζουν επίσης ότι το
επίπεδο των χωρικών ικανοτήτων ενός ατόμου επηρεάζει το βαθμό της εξέλιξής τους.
Οι συμμετέχοντες που ξεκίνησαν με χαμηλότερα επίπεδα χωρικών επιδόσεων την
εκπαίδευσή τους, βελτιώθηκαν περισσότερο από εκείνους που ξεκίνησαν έχοντας
υψηλότερα επίπεδα χωρικής ικανότητας. Εν μέρει αυτό το αποτέλεσμα θα μπορούσε
να προέλθει από ένα ανώτατο όριο, το οποίο περιορίζει τη βελτίωση των
συμμετεχόντων που αρχίζουν σε υψηλά επίπεδα (Uttal κ.ά., 2013).
Δεν υπάρχει μια ενιαία απάντηση στο ερώτημα για το τι λειτουργεί καλύτερα ή τι
πρέπει να εφαρμοστεί για τη βελτίωση των χωρικών ικανοτήτων. Πολλές
διαφορετικές μορφές εκπαίδευσης μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιτυχείς. Το είδος της
εκπαίδευσης εξαρτάται από τους στόχους του κάθε ατόμου, τον χρόνο, καθώς και
τους πόρους που μπορούν να διατεθούν για την κατάρτιση (Uttal κ.ά., 2013).
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5.2. Ενίσχυση της Χωρικής Σκέψης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία και τα πανεπιστήμια εστιάζουν πιο πολύ
στη διδασκαλία λεκτικών και μαθηματικών δεξιοτήτων, παραλείποντας το κομμάτι
της κατάρτισης των χωρικών ικανοτήτων και τη βελτίωση τέτοιου είδους δεξιοτήτων
(Piburn κ.ά, 2002). Σε αντίθεση με τη γενική παιδεία και τη μαθηματική σκέψη, η
χωρική σκέψη δεν προωθείται επί του παρόντος στο εκπαιδευτικό σύστημα στο
βαθμό που θα έπρεπε (Hegarty κ.ά., 2012).

Τις τελευταίες δεκαετίες οι παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
ανθρωπότητα αφορούν χωρικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα η κατανομή των
πόρων και η κλιματική αλλαγή. Η αντιμετώπιση αυτών των βασικών προβλημάτων
θα διευκολυνθεί μέσα από την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων και την ανάπτυξη της
χωρική σκέψης που θα τους καταστήσει ικανούς να αντιμετωπίσουν τέτοιες
καταστάσεις χωρικής φύσεως. Η λύση τέτοιων προβλημάτων βασίζεται στην χρήση
των οπτικών-χωρικών αναπαραστάσεων στις οποίες θα πρέπει να εκπαιδευτούν οι
νέοι έτσι ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από την χρήση αυτών των
αναπαραστάσεων και θα μπορούν να καταλήγουν σε συμπεράσματα και λύσεις
(Hegarty κ.ά., 2012).

Η τεχνική και τεχνολογική ανάπτυξη που παρατηρείται συμβάλει σημαντικά στην
ανάπτυξη χωρικών δεξιοτήτων και είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε σημαντικές νέες
ανακαλύψεις και λύσεις χωρικών προβλημάτων. Ωστόσο υποστηρίζεται ότι, αυτή η
εξέλιξη της τεχνολογίας δεν έχει ακόμη καμία σημαντική επίπτωση στο προπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών των Η.Π.Α. (Hespanha κ.ά., 2009) και δεν έχει επιφέρει
σημαντικές αλλαγές έτσι ώστε οι νέοι να αναπτύσσουν περισσότερο τις χωρικές
ικανότητες.
Οι προσεγγίσεις στη χωρική σκέψη θα ενισχύσουν και θα εμπλουτίσουν τις
μαθησιακές εμπειρίες σε όλη την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά αντιμετωπίζονται
πολλές προκλήσεις για την εφαρμογή αυτού του στόχου. Συγκεκριμένα όπως
σημειώθηκε στο συνέδριο
“Χωρική Σκέψη στο Πρόγραμμα Σπουδών της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” (Spatial Thinking Across the College Curriculum) του
2012 στην California οι κυριότερες προκλήσεις είναι οι εξής (Hegarty κ.ά., 2012):




Η χωρική σκέψη είναι ουσιαστικά διεπιστημονική και έτσι αντιμετωπίζονται
δυσκολίες εφαρμογής ενός τέτοιου προγράμματος στο σημερινό σύστημα στη
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η φύση της εκπαίδευσης στη τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλάζει, με τη μείωση
της δημόσιας χρηματοδότησης και τη μετάβαση σε εναλλακτικές
προσεγγίσεις διαλέξεων, όπως τα online μαθήματα.
Προκειμένου να πειστούν οι διαχειριστές, οι φορείς χρηματοδότησης και οι
συνεργάτες στο να υιοθετήσουν τη χωρική σκέψη στα προγράμματα
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μαθημάτων, υπάρχει ο ανταγωνισμός με άλλες προσεγγίσεις για τη βελτίωση
του προγράμματος σπουδών στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως το κίνημα για
την κριτική σκέψη8 (critical thinking movement)

Η Diana Sinton στην εργασία της Roles for GIS within Higher Education (2009),
επισημαίνει κάποιες νέες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη γεωγραφία και οι
οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Sinton, 2009).
Αυτές περιλαμβάνουν:





την πρόσληψη μεμονωμένων γεωγράφων σε μη-γεωγραφικά τμήματα
πανεπιστημίων,
την ανάπτυξη κέντρων ΣΓΠ κέντρων σε πολλά πανεπιστήμια,
την αύξηση του αριθμού των μαθημάτων ΣΓΠ που διδάσκονται από
γεωγράφους όσο και από μη-γεωγράφους,
και την αύξηση της διδασκαλίας μαθημάτων που περιλαμβάνουν
παραδείγματα ΣΓΠ.

Με την ενσωμάτωση των ΣΓΠ στο εκπαιδευτικό σύστημα , δημιουργείται μια πιο
ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία η οποία περιλαμβάνει και τη χωρική διάσταση
που εμπεριέχεται σε μαθήματα όπως η γεωγραφία. Όταν οι παραπάνω προτάσεις
συνδέονται με άλλες δραστηριότητες και προγράμματα σπουδών που τα
πανεπιστήμια υποστηρίζουν και προσφέρουν στους φοιτητές τους, όπως μαθήματα
γενικής παιδείας, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και προπτυχιακής έρευνας,
αυξάνεται η πιθανότητα οι φοιτητές να βιώσουν καλύτερα τις χωρικές αναλύσεις και
τις γεωγραφικές προοπτικές οι οποίες θα τους προσφερθούν (Sinton, 2009). Επιλέον
μέσω των ΣΓΠ οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ένα μεγάλο φάσμα επιστημών. Τα
ΣΓΠ θεωρούνται τα πιο χρήσιμα εργαλεία ενίσχυσης της χωρικής και γεωχωρικής
σκέψης. Για παράδειγμα, ένας καθηγητής χημείας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα
ΣΓΠ για να επιλύσει με τους φοιτητές ένα πρόβλημα μέσα από την ανάλυση των
χαρτών αναπαράστασης των επικίνδυνων χημικών ουσιών που επιφέρουν επιπτώσεις
στον άνθρωπο. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν πληροφορίες από
διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, επομένως τα ΣΓΠ ενισχύουν το
εκπαιδευτικό σύστημα με την αξία της διεπιστημονικής προοπτικής (National
Research Council (NRC), 2006).
Η Newcombe (2013), προτεινε τις εξής στρατηγικές προκειμένου τα προγράμματα
σπουδών της μέσης και της ανώτερης εκπαίδευσης να αποκτήσουν ένα “χωρικό
χαρκτήρα”. Συγκεκριμένα πρότεινε:


8

την εκπαίδευση των μαθητών-φοιτητών στη χρήση διαγραμμάτων

Για περισσότερες πληροφορίες www.criticalthinking.org
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την ενθάρυνση των μαθητών-φοιτητών στην εκμάθυνση και τη χρήση του
σχεδίου
τη χρήση χαρτών και εργαλείων ΣΓΠ
την ενίσχυση της βοήθειας προς του μαθητές-φοιτητές ώστε να κατανοήσουν
τη σημασία που έχουν οι κλίμακες του χώρου και του χρόνου.

Πέρα από τις συγκεκριμένες προτάσεις, βασικός στόχος είναι να συμπεριληφθούν οι
αντίστοιχες οπτικοποιήσεις στα μαθήματα των επιστημών και των μαθηματικών, έτσι
ώστε οι φοιτητές να μάθουν να διαβάζουν, να συζητούν ή ακόμα να δημιουργούν τις
δικές τους οπτικοποιήσεις.

Σύμφωνα με τους Hespanha κ.ά. (2009), το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται παίζει
σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση. Υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν
να ενθαρρύνουν και να εφαρμόζουν πρακτικά τη χωρική σκέψη στα μαθήματά τους,
μπορούν να επωφεληθούν από τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους. Ένα πλούσιο
και ακριβές λεξιλόγιο χωρικών εννοιών και διαδικασιών διευκολύνει την επικοινωνία
και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των εκπαιδευτών για την ενίσχυση των
προγραμμάτων σπουδών και την επίτευξη πιο ειδικών μαθησιακών στόχων.
Επίσης το 2012 ο Roger M. Downs έθεσε ως στόχο, κάθε φοιτητής να αποφοιτά
έχοντας κατανοήσει τη θεωρία και την πρακτική της χωρικής σκέψης. Καθώς η
χωρική σκέψη αποτελεί απαραίτητο θεμέλιο των φυσικών και εικονικών κόσμων, τα
γεωχωρικά εργαλεία και οι αντίστοιχες τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της καθημερινής ζωής, των επιχειρήσεων, της έρευνας και της κυβέρνησης. Αυτό
αποδεικνύει για ακόμα μια φορά τη σημασία της ενημέρωσης των φοιτητών σχετικά
με την αναγκαιότητα της ανάπτυξης των χωρικών ικανοτήτων και της
αναπαράστασης χωρικών προβλημάτων. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω πρότεινε την
επανεξέταση των μοντέλων κοινωνικής αλλαγής και κινητοποίησε το ενδιαφέρον για
την αξία της προώθησης της χωρικής παιδείας. Έγινε εντοπισμός πιθανών σημείων
εισόδου της χωρικής παιδείας στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη επιτυχημένων
υλοποιήσεων στο πρόγραμμα σπουδών των πανεπιστημίων (Hegarty κά., 2012 ).
5.3. Παραδείγματα Δραστηριοτήτων Ενίσχυσης της Γεωχωρικής Σκέψης μέσα
από την Εκπαίδευση
Σε αυτό το κομμάτι θα παρουσιαστούν κάποιες δραστηριότητες διδασκαλίας, οι
οποίες έχουν ορισμένα ισχυρά στοιχεία χωρικής σκέψης. Οι δραστηριότητες
προέρχονται από το The Starting Point project (Starting Point digital library
collection, 2016). Η πρώτη δραστηριότητα αφορά μαθητές ηλικίας 7-12 χρονών και
αποτελεί μια οπτικοποίηση των χωρικών φαινομένων, ενώ η δεύτερη αφορά φοιτητές
και είναι κατάλληλη για την περεταίρω εξοικείωσή τους με τα ΣΓΠ.
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Η πρώτη άσκηση είναι κατάλληλη για μαθητές 7-12 χρονών και έχει ως τίτλο
“Αναλύοντας την τρύπα του όζοντος στην Ανταρκτική” (Analyzing the Antarctic
ozone hole) (Piccirilli κ.ά., 2011). Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα οι μαθητές
καλούνται να κατεβάσουν και να αναλύσουν, μέσω μιας βάσης δεδομένων, δέκα
εικόνες που δείχνουν την έκταση της τρύπας του όζοντος από το 1996 έως το 2005.
Οι μαθητές καλούνται να συλλέξουν στην πράξη δεδομένα από δορυφορικές εικόνες.
Από την εξέταση των εικόνων και τη σχετική χρωματική κλίμακα, οι μαθητές
μαθαίνουν να ερμηνεύουν χρωματικά τις δορυφορικές εικόνες. Έτσι εντοπίζουν
περιοχές στις εικόνες όπου τα επίπεδα του όζοντος είναι κάτω από μια συγκεκριμένη
τιμή που έχει τεθεί ως όριο, και δείχνει έναν τρόπο οπτικοποίησης της κατάστασης
που έχει οριστεί ως “τρύπα” στο στρώμα του όζοντος.
Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές εξετάζονται σχετικά με τη χαρτογράφηση του όζοντος
(total ozone mapping spectrometer) (TOMS), χρησιμοποιώντας εικόνες από το
δορυφόρο EarthProbe που δείχνουν το ποσό του όζοντος στην ατμόσφαιρα πάνω από
το νότιο ημισφαίριο. Μέσα από την ερμηνεία των εικόνων προσδιορίζεται η τρύπα
του όζοντος, η οποία αναπτύσσεται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της άνοιξης πάνω
από μια περιοχή στο νότιο ημισφαίριο, και γίνεται σύγκριση του μεγέθους της από
έτος σε έτος. Η Εικόνα 5.1 απεικονίζει τα δεδομένα από την τρύπα του όζοντοςTOMS και τη γραφική παράσταση των μεταβολών της έκτασης της τρύπας του
όζοντος (1996-2005).

Εικόνα 5.1: Μονάδες Dobson9, Πηγή: NASA όπ.αναφ. Piccirilli κ.ά., 2011.

Για περισσότερα σχετικά με τις: Μονάδες Dobson
http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/facts/dobson_SH.html
9
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Εικόνα 5.2: Γράφημα των αλλαγών της τρύπας του όζοντος 1996-2005, Πηγή: NASA όπ.αναφ.
Piccirilli κ.ά., 2011.

Ο διδακτικός στόχος είναι, μετά την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας, οι μαθητές να:





ερμηνεύουν δορυφορικές εικόνες ώστε να μπορούν να κατανοήσουν την
παγκόσμια κατανομή του όζοντος
προσδιορίζουν την τρύπα του όζοντος στην Ανταρκτική σε διάφορες
δορυφορικές εικόνες
αναλύουν τις εικόνες για να μπορούν να προσδιορίσουν τη μεταβολή της
έκτασης της τρύπας του όζοντος με την πάροδο του χρόνου
παράγουν ένα γράφημα που δείχνει την έκταση της τρύπας του όζοντος με την
πάροδο του χρόνου

Αυτός ο τύπος ανάλυσης μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα δεδομένα. Οι χρήστες μετά
από αυτή την άσκηση θα είναι σε θέση να ερμηνεύουν εικόνες οι οποίες προκύπτουν
από την αναπαράσταση μιας ευρείας ποικιλίας μετρήσεων.

Η δεύτερη άσκηση είναι κατάλληλη για εισαγωγικά μαθήματα γεωεπιστημών που
έχουν ως θέμα τις τεκτονικές πλάκες και τους σεισμούς (McAuliffe, Smith και
Kerski, 2016). Το παράδειγμα αυτό περιέχει γενικές συμβουλές για το πώς μπορεί να
προσαρμοστεί ένα κεφάλαιο που σχετίζεται με την εξερεύνηση της Γης σε ένα
μάθημα γεωεπιστημών πανεπιστημιακού επίπεδου. Τίτλος του μαθήματος είναι η
Διερεύνηση Σεισμών: ΣΓΠ, Χαρτογράφηση και Ανάλυση (Investigating Earthquakes:
GIS, Mapping and Analysis) και έχει σαν στόχο να είναι σε θέση οι φοιτητές με το
πέρας του μαθήματος να:



μορφοποιούν δεδομένα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάλυση με
ΣΓΠ
δημιουργούν χάρτες και αναλύουν χωρικές πληροφορίες
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ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης με ΣΓΠ για να κάνουν
προβλέψεις σχετικά με το πού θα συμβούν σεισμοί

Σε αυτή τη δραστηριότητα περιγράφεται η τεχνική της προετοιμασίας δεδομένων
“GIS-ready” και δείχνει στους φοιτητές πώς να χαρτογραφούν τα δεδομένα και να
διεξάγουν βασικές αναλύσεις χρησιμοποιώντας ένα ΣΓΠ. Οι φοιτητές μπορούν να
κατεβάσουν από το διαδίκτυο τα στοιχεία των σεισμών και να τα μορφοποιήσουν. Τα
στοιχεία αυτά μπορεί να αφορούν παλαιότερα έτη ή να ισχύουν σε πραγματικό χρόνο.
Χρησιμοποιούν τα πεδία γεωγραφικού πλάτους και μήκους για να σχεδιάσουν τα
δεδομένα σε ένα ΣΓΠ. Επιπλέον, αναλύουν μοτίβα από την αναζήτηση αρχείων και
βάσεων δεδομένων. Η εστίαση της μελέτης είναι η πρόγνωση των σεισμών. Οι
χρήστες μελετούν την κατανομή των σεισμών, παρακολουθούν την τρέχουσα
δραστηριότητα του σεισμού, και προσπαθούν να προβλέψουν πού θα συμβεί ο
επόμενος μεγάλος σεισμός στη Γη.
Η ανάλυση που γίνεται από τους φοιτητές, συμπεριλαμβάνει τα αρχεία των
δεδομένων των σεισμών, τους χάρτες, και την τεκτονική ερμηνεία. Η αξιολόγηση
μπορεί να βασίζεται στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων και την ερμηνεία τους και το
πόσο καλά οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί με τις μεθόδους επεξεργασίας και
χαρτογράφησης. Όταν οι μαθητές ρωτηθούν να επιλέξουν ένα χρονικό εύρος των
στοιχείων του σεισμού, το εύρος θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να
περιλαμβάνει αρκετούς σεισμούς για να οριοθετηθούν τα όρια των τεκτονικών
πλακών. Επιπλέον, χαρτογραφικές έννοιες όπως πληροφορίες κλίμακας, η θέση
(γεωγραφικό πλάτος / μήκος), ο προσανατολισμός κλπ., μπορούν να εισαχθούν στο
μάθημα για να μπορεί να δημιουργηθεί ένας σωστός χάρτης.
5.4. Προτάσεις Δραστηριοτήτων Ενίσχυσης της Γεωχωρικής Σκέψης μέσα από
την Εκπαίδευση
5.4.1. Δραστηριότητα 1
Τίτλος: Πρακτική αναπαράσταση των τριών αστρονομικών σωμάτων της Γης, της
σελήνης και του ήλιου.
Ηλικία: 7-12

Σύντομη περιγραφή: Μέσω αυτής της δραστηριότητας οι μαθητές προσπαθούν να
αναπαραστήσουν τα τρία αστρονομικά σώματα με απώτερο σκοπό να κατανοήσουν
την αλλαγή της σχετικής θέσης του φεγγαριού με τη Γη και τον ήλιο καθώς και το
φαινόμενο κατά το οποίο παρατηρείται η έκλειψη της σελήνης. Κάθε αλλαγή της
χωρικής γεωμετρίας των τριών αυτών σωμάτων γίνεται αντιληπτή από τους
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παρατηρητές πάνω στη Γη από τις σκιές που δημιουργούνται μεταξύ των σωμάτων.
Στην περίπτωση του φαινομένου της έκλειψης της σελήνης τα τρία σώματα είναι σε
συζυγία όπου η Γη βρίσκεται μεταξύ των δύο άλλων σωμάτων.
Στόχοι: Βασικός στόχος της δραστηριότητας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τη
σημασία και το λόγο της αλλαγής των φάσεων της σελήνης. Θα μάθουν επίσης τι
συμβαίνει στην περίπτωση της έκλειψης της σελήνης ενώ γενικά μετά από την
πρακτική εξάσκηση οι μαθητές θα ενισχύσουν την οπτική τους αντίληψη όσο αφορά
τις χωρικές σχέσεις των αντικειμένων.
Αντικείμενα εργασίας:
1) Ο εκπαιδευτικός στην αρχή για να προκαλέσει την περιέργεια των μαθητών
τους παρουσιάζει ένα βίντεο στο οποίο επεξηγείται η γεωμετρική και χωρική
ευθυγράμμιση των τριών αστρονομικών σωμάτων, η συζυγία στην
περίπτωση της έκλειψης της σελήνης καθώς και οι αλλαγές φάσης της
σελήνης εξαιτίας της εναλλαγής των μεταξύ τους θέσεων και η δημιουργία
σκιών.
2) Στη συνέχεια οι μαθητές προσπαθούν να γράψουν σε ένα ερωτηματολόγιο ότι
αποκόμισαν από το βίντεο και ακολουθεί η πρακτική εξάσκηση. Οι μαθητές
χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων. Ο ένας θα αναπαριστά τη Γη και ο
άλλος τη σελήνη με τη χρήση μιας μπάλας ενώ ο ήλιος θα είναι μια φωτεινή
πηγή σε ένα σκοτεινό δωμάτιο.
3) Οι μαθητές ακολουθούν τις οδηγίες του εκπαιδευτικού και αλλάζουν σχετικές
θέσεις. Σε κάθε περίπτωση καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους για το
ποσοστό φωτεινότητας του φεγγαριού σε κάθε φάση ξεχωριστά.
4) Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης οι μαθητές συμπληρώνουν εκ νέου το
ερωτηματολόγιο και αξιολογούνται από τον εκπαιδευτικό. Επίσης γίνεται
σύγκριση μεταξύ των δύο ερωτηματολογίων για να φανεί κατά πόσο οι
μαθητές επωφεληθήκαν από το πρακτικό μέρος αυτής της δραστηριότητας.
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Εικόνα 5.3: Έκλειψη σελήνης, Πηγή: Images of Earth and Moon derived from NASA 2008, Retrieved
from:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%B7_
%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82#/media/File:Geometry_of_a_
Lunar_Eclipse.svg

5.4.2. Δραστηριότητα 2
Τίτλος Δραστηριότητας: Απομνημόνευση μιας άγνωστης διαδρομής (memorization
and recall).
Ηλικία: 7-12

Σύντομη περιγραφή: Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει στην εξάσκηση και την
ενίσχυση της οπτικής μνήμης των μαθητών στη κλίμακα του περιβαλλοντικού χώρου
(environmental space). Ξεκινώντας από την κατανόηση της σημασίας της οπτικής
μνήμης, οι μαθητές προχωρούν σε πρακτική άσκηση.
Αντικείμενα εργασίας:

1) Οι μαθητές παίρνουν ένα χάρτη πάνω στον οποίο φαίνεται η διαδρομή η
οποία θα κληθούν να ακολουθήσουν (είναι σημαντικό η περιοχή να είναι
άγνωστη για αυτούς). Πάνω στη διαδρομή στο χάρτη επισημαίνονται κάποια
σημεία όπου μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής οι μαθητές θα πρέπει να τα
ταυτίσουν με κάποιες φωτογραφίες οι οποίες απεικονίζουν τα συγκεκριμένα
σημεία-αντικείμενα (π.χ. πηγάδι, κάποιο κτήριο, ένα ποτάμι, ένα
χαρακτηριστικό δέντρο κτλ.).
2) Οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν τραβηχτεί νωρίτερα από τον εκπαιδευτικό
πριν την ημέρα της δραστηριότητας (σε οριζόντια λήψη ή από το google maps
street view).
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3) Οι μαθητές θα πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένοι και παρατηρητικοί.
Καλούνται να περιηγηθούν στην περιοχή όπου ο εκπαιδευτικός θα τους
επισημαίνει τα χαρακτηριστικά αντικείμενα στο χώρο. Όταν επιστρέψουν στο
σημείο έναρξης της διαδρομής θα κληθούν να ταυτίσουν τις φωτογραφίες με
τα σημεία στο χάρτη και να τις βάλουν στη σωστή σειρά με την οποία τα
είχαν παρατηρήσει κατά τη διάρκεια της διαδρομής .
4) Ο εκπαιδευτής αξιολογεί την εγκυρότητα της επιλογής τους και τους
επισημαίνει τα λάθη τους. Οι μαθητές προσπαθούν στη συνέχεια να
προσδιορίσουν το λόγο που τους οδήγησε στη λανθασμένη επιλογή
συμπληρώνοντας ένα ειδικό ερωτηματολόγιο.

Εικόνα 5.4: Οι μαθητές σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να θυμηθούν ότι η εκκλησία ήταν το
πρώτο χαρακτηριστικό σημείο της διαδρομής και να ταυτίσουν τη φωτογραφία της εκκλησίας με
το “Σημείο 1”, Πηγή: Ιδία Επεξεργασία.

5.4.3. Δραστηριότητα 3
Τίτλος Δραστηριότητας: Περιήγηση στο χώρο και διατήρηση του προσανατολισμού
(orientation).
Ηλικία:7-12,12-15

Σύντομη περιγραφή: Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει στην κατανόηση της έννοιας του
προσανατολισμού, καθώς και τη διατήρηση του προσανατολισμού κατά τη διάρκεια
της περιήγησης (σε κλίμακα περιβαλλοντικού χώρου (environmental space)) με τη
χρήση ενός χάρτη. Επίσης στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας του
προσανατολισμού. Ξεκινώντας από την κατανόηση της κλίμακας ενός χάρτη καθώς
και των αποστάσεων μεταξύ δύο σημείων, οι μαθητές προχωρούν σε πρακτική
άσκηση περιήγησης σε εξωτερικό χώρο με την χρήση ενός χάρτη μιας περιοχής.
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Αντικείμενα εργασίας:

1) Οι μαθητές παίρνουν το χάρτη μιας περιοχής στην οποία θα κληθούν να
περιηγηθούν και να διατηρήσουν τον προσανατολισμό τους. Γίνεται μια
προσπάθεια από τους μαθητές να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την
κλίμακα ενός χάρτη και να προσδιορίσουν τις πραγματικές αποστάσεις μεταξύ
δύο σημείων.
2) Μέσω μιας συλλογικής εργασίας οι μαθητές συζητούν και εξετάζουν την
έννοια του προσανατολισμού. Ο εκπαιδευτικός τους βοηθάει να κατανοήσουν
τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να βρει τα σημεία του ορίζοντα (η
θέση του ήλιου σε συνδυασμό με την ώρα ή χρήση πυξίδας), να
προσανατολίσει ένα χάρτη, και να εντοπίσει τη θέση του πάνω σ’ αυτόν.
3) Μετά τον εντοπισμό της θέσης τους στο χάρτη προσπαθούν να προσδιορίσουν
τη θέση ενός δεύτερου χαρακτηριστικού σημείου στο χάρτη (π.χ. η εκκλησία
βρίσκεται βόρειο-ανατολικά και περίπου σε ακτίνα 300 μέτρων από το
σχολείο).

4) Στη συνέχεια καλούνται να περιηγηθούν στην περιοχή όπου ο εκπαιδευτικός
θα τους επισημαίνει χαρακτηριστικά αντικείμενα ή κτήρια στο χώρο (π.χ. μια
εκκλησία). Όταν επιστέψουν στο σημείο έναρξης της διαδρομής θα κληθούν
να προσδιορίζουν το σημείο του ορίζοντα στο οποίο πιστεύουν ότι βρίσκεται
για παράδειγμα η εκκλησία. Αξιολογείται η εγκυρότητα της επιλογής τους
μέσω του χάρτη.
5) Ακολουθώντας τις οδηγίες του εκπαιδευτικού γράφουν μια μικρή αναφορά
στην οποία παρουσιάζουν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά τους.

Εικόνα 5.5: Πηγή: Retrieved from http://eirinikar.blogspot.gr/2012/12/blog-post.html
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5.4.4. Δραστηριότητα 4
Τίτλος: Μελέτη των πλανητών και του γαλαξίας μας με τη χρήση ενός λογισμικού
προσομοίωσης.
Ηλικία: 7-12,12-15

Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές για να κατανοήσουν τις σχέσεις των αστρονομικών
σωμάτων θα πρέπει να τις εξετάσουν μέσα από τις προσομοιώσεις που οι ίδιοι θα
κληθούν να δημιουργήσουν μέσω ενός λογισμικού. Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει
στην κατανόηση των σχετικών θέσεων των πλανητών του γαλαξία μας και των
μεταξύ τους σχέσεων συγκρίνοντας το ένα σώμα με το άλλο (π.χ. η Γη κάνει μία
περιφορά και η Αφροδίτη έχει κάνει ήδη δύο ενώ ο Άρης μισή). Οι μαθητές θα έχουν
την ευκαιρία να κατανοήσουν τα μεγέθη μεταξύ των αστρονομικών σωμάτων του
γαλαξία και να αντιληφθούν το απέραντο μέγεθος του σύμπαντος.
Πιθανές δυσκολίες μαθητών:
1) Δυσκολία στην κατανόηση της κίνησης των πλανητών και των μεταξύ τους
σχέσεων.
2) Δυσκολίες στην αντίληψη της φοράς περιστροφής της Γης γύρω από τον
εαυτό της και της περιφοράς της γύρω από τον ήλιο.
3) Πολλοί μαθητές δεν μπορούν να αντιληφθούν το μέγεθος των πλανητών (το
αντιλαμβάνονται συγκρίνοντάς το με μεγέθη που μπορούν να αντιληφθούν
πιο εύκολα).
Στόχος δραστηριότητας: Ενίσχυση της ικανότητας της χωρικής και γεωχωρικής
αντίληψης μέσω των προσομοιώσεων των πλανητών. Μέσω της παρατήρησης των
προσομοιώσεων οι μαθητές αναπτύσσουν την κριτική σκέψη για θέματα που
αφορούν τις σχέσεις και τις θέσεις των πλανητών, το μέγεθός τους και το μέγεθος
ενός γαλαξία και γενικότερα κατανοούν την έκταση του σύμπαντος.
Αντικείμενα εργασίας:

1) Ο εκπαιδευτικός τους προκαλεί το ενδιαφέρον δείχνοντας τους ένα βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=i-2PZ6-tScU

2) Υπάρχουν πολλά λογισμικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως το:
3D Planetarium: Πρόγραμμα για την απεικόνιση του ηλιακού συστήματος σε
πραγματικό χρόνο. Συγκεκριμένα απεικονίζονται πλανήτες, δορυφόροι, καθώς
και μεγάλος αριθμός αστερισμών. Ο χρήστης μπορεί να εστιάσει σε
οποιοδήποτε ουράνιο σώμα και να το παρατηρήσει σαν να χρησιμοποιούσε
τηλεσκόπιο.
Astronomia: Πλατφόρμα για το μάθημα της Αστρονομίας με υποστήριξη
plug-ins. Περιέχει επίσης σχετική βιβλιοθήκη και γραφικό περιβάλλον.
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Celestia: Προσομοιωτής διαστήματος τριών διαστάσεων που παρέχει στο
χρήστη τη δυνατότητα να περιηγείται στο ηλιακό σύστημα και σε διάφορα
άλλα συστήματα ή γαλαξίες. Υπάρχει η δυνατότητα προσομοίωσης και
απεικόνισης πάνω από 100.000 αστεριών και 100 ηλιακών συστημάτων.
Easy Java Simulations: Εργαλείο λογισμικού που σχεδιάστηκε για να
κατασκευάζει
προσομοιώσεις
με
τον
Η/Υ
(Πηγή:
http://www.etwinning.gr/support/opensourcesoftware).
3) Τα πειράματα μπορούν να επαναλαμβάνονται όσες φορές χρειαστεί μέσω του
λογισμικού στον υπολογιστή. Οι μαθητές προσπαθούν μέσα από την
επανάληψη των πειραμάτων να δημιουργήσουν τις κατάλληλες
αναπαραστάσεις και να κατανοήσουν τις συσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων
ουράνιων σωμάτων.
4) Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν ειδικά ερωτηματολόγια στα οποία
θα καταγράφουν τις αντιλήψεις τους. Οι απαντήσεις θεωρούνται σωστές μόνο
εάν συνοδεύονται από σωστή αιτιολόγηση και είναι σύμφωνη με την
επιστημονική προσέγγιση των σχέσεων των αστρονομικών σωμάτων.
5.4.5. Δραστηριότητα 5
Τίτλος: Στεροσκοπική παρατήρηση δορυφορικών εικόνων του βυθού της θάλασσας
και χρήση των ΣΓΠ.
Ηλικία: 12-15,15-18

Σύντομη περιγραφή: Μέσω αυτής της δραστηριότητας οι μαθητές έρχονται σε επαφή
με δορυφορικές εικόνες οι οποίες απεικονίζουν το βυθό της θάλασσας. Μέσα από τη
φωτοερμηνεία αυτών των δορυφορικών εικόνων και σε συνδυασμό με τη χρήση ενός
λογισμικού στον υπολογιστή θα πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούν
το μέγεθος των σχηματισμών στην επιφάνεια του βυθού της θάλασσας.

Στόχοι: Βασικός στόχος της δραστηριότητας είναι η ενίσχυση της ικανότητας των
μαθητών να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν γεωχωρικά δεδομένα και να
καταλήγουν αποτελεσματικά στις σωστές αποφάσεις και συμπεράσματα. Οι μαθητές
καλούνται να παρουσιάσουν την ποικιλία των αντικειμένων και των σχηματισμών
στην επιφάνεια του βυθού των ωκεανών (π.χ. υποθαλάσσια ρήγματα, κρατήρες,
βουνά κ.ά.) και να υπολογίσουν το μέγεθος των ιδιαίτερα μεγάλων αυτών
αντικειμένων στον πυθμένα της θάλασσας.
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Αντικείμενα εργασίας:
1) Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές μια συλλογή από
εικόνες των αντικειμένων του βυθού των ωκεανών με τη βοήθεια του
προγράμματος Virtual Ocean10, μίας πλατφόρμας περιήγησης των ωκεανών
για διεπιστημονική έρευνα και εκπαίδευση. Οι μαθητές μέσω του
προγράμματος έχουν πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων
μέσω δορυφόρου, πολλαπλής ανάλυσης υψομετρίας και βαθυμετρίας, και
μπορούν να αντλήσουν τα δεδομένα τα οποία θα χρειαστούν για την
διεκπεραίωση μια τέτοιας δραστηριότητας.
2) Ακολουθεί η φωτοερμηνεία των δορυφορικών εικόνων. Η φωτοερμηνεία των
εικόνων μπορεί να επιτευχθεί με ψηφιακή επεξεργασία εικόνας μέσω
φωτογραμμετρικού λογισμικού και λογισμικού ψηφιακής επεξεργασίας
εικόνων (Image Station Stereo Display). Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να
εκτελέσει από πριν όλες τις διαδικασίες φωτογραμμετρίας έτσι ώστε οι
μαθητές να εκτελέσουν μόνο την στερεοσκοπική παρατήρηση των εικόνων
(με ειδικά στερεοσκοπικά γυαλιά υγρών κρυστάλλων) και να εντοπίσουν τα
γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά ψηφιοποιούνται
σε ένα ΣΓΠ.
3) Στη συνέχεια επιλέγουν τα αντικείμενα των οποίων τα μεγέθη πρόκειται να
μετρηθούν, όπως για παράδειγμα το μέγεθος ενός υποθαλάσσιου ρήγματος.
Δεδομένου ότι γνωρίζουν το πραγματικό μέγεθος του κομματιού του βυθού σε
χιλιόμετρα μπορούν να καθορίσουν την κλίμακα και έτσι να οδηγηθούν στον
υπολογισμό του μεγέθους του μέσω του ΣΓΠ.
5.4.6. Δραστηριότητα 6
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι μια προέκταση της περιγραφής των ερευνών
της ΝΑSA όσο αφορά τα φυσικά φαινόμενα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του
πλανήτη (Πηγή: http://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=84630).
Τίτλος: Μελέτη της υποχώρησης του παγετώνα στα βουνά Chugach της Αλάσκας.
Ηλικία: 15-18

10

Για λεπτομέρειες στο Marine Geoscience Data Systems http://www.virtualocean.org/
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Στόχοι: Βασικός στόχος της δραστηριότητας είναι η ενίσχυση της ικανότητας των
μαθητών να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν γεωχωρικά οπτικά δεδομένα και να
καταλήγουν αποτελεσματικά στις σωστές αποφάσεις και συμπεράσματα. Απώτερος
στόχος είναι η ενίσχυση της γεωχωρικής οπτικοποίησης έτσι ώστε οι μαθητές να είναι
σε θέση να δημιουργούν νοητικές εικόνες που αφορούν το γεωγραφικό χώρο.
Σύντομη περιγραφή: Μέσω αυτής της δραστηριότητας οι μαθητές θα επιλέξουν, θα
διερευνήσουν και θα αναλύσουν δορυφορικές εικόνες ενός παγετώνα στα βουνά
Chugach της Αλάσκας, ο οποίος υποχωρεί με γοργό ρυθμό μεταξύ μέσα σε μερικές
δεκαετίες (1986-2014). Μέσα από τη φωτοερμηνεία αυτών των δορυφορικών
εικόνων θα πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούν το ρυθμό υποχώρησης
του παγετώνα μέσα από την μέτρηση του εμβαδού του.
Αντικείμενα εργασίας:

1) Με βάση τις οδηγίες του εκπαιδευτικού οι μαθητές ανακτούν τα δεδομένα από
το U.S. Geological Survey Συγκεκριμένα οι εικόνες αφορούν το χρονικό
διάστημα από το 1986 που πρωτάρχισε η υποχώρηση του παγετώνα μέχρι το
2014. Το φαινόμενο αφορά συνολικά 28 έτη και θα πρέπει να εξεταστεί ανά
επτά έτη. Επομένως οι μαθητές θα πρέπει να ανακτήσουν 5 εικόνες για τα έτη
1986, 1993, 2000, 2007, 2014.

2) Ακολουθεί η φωτοερμηνεία των εικόνων μέσω των κατάλληλων τεχνολογιών
στον υπολογιστή. Σε αυτή τη φάση θα πρέπει να γίνει η ταξινόμηση των
φυσικών αντικειμένων των εικόνων και να υπολογιστεί το εμβαδόν του
παγετώνα για κάθε έτος. Εάν η χρήση των ειδικών προγραμμάτων στον
υπολογιστή δεν είναι δυνατή οι φωτοερμηνεία μπορεί να γίνει με την
εκτύπωση των εικόνων και η διαδικασία να γίνει σε διαφανές τετραγωνισμένο
χαρτί.
3) Γνωρίζοντας τις χιλιομετρικές διαστάσεις της περιοχής και την κλίμακα,
προσπαθούν να προσδιορίσουν τις διαφορές σε πραγματικά νούμερα. Οι
μαθητές συγκρίνουν τα εμβαδά που προκύπτουν και τις αλλαγές του
παγετώνα σε κάθε εικόνα καταλήγοντας στα συμπεράσματα σχετικά με το
ρυθμό υποχώρησης του παγετώνα.
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Εικόνα 5.6: Ο παγετώνας όπως προκύπτει από τη λήψη του 1986, Πηγή: NASA Earth Observatory
image by Jesse Allen, Retrieved 2016 from
.http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=84630&src=ve

Εικόνα 5.7: Ο παγετώνας όπως προκύπτει από τη λήψη του 2014, Πηγή: NASA Earth Observatory
image by Jesse Allen, Retrieved 2016 from
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=84630&src=ve
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5.4.7. Δραστηριότητα 7
Τίτλος: Το παράδοξο της ακτογραμμής (coastline paradox)11: Μέτρηση περιμέτρου
της ακτογραμμής με διαφορετικές μονάδες ή σε διαφορετικές κλίμακες (γεωμετρία
fractal)12.
Ηλικία:15-18

Σκοπός: Με αυτή τη δραστηριότητα επιδιώκεται η διδασκαλία της γεωμετρίας των
fractals και της συσχέτισής της με το παράδοξο της ακτογραμμής (coastline paradox).
Επιμέρους στόχοι είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τους χάρτες και να μάθουν
να ανάγουν τις μετρήσεις σε πραγματικά μεγέθη με βάση την κλίμακα.
Αντικείμενα Εργασίας:

1) Προηγείται η διάλεξη ενός μαθήματος όπου θα αναλύονται οι έννοιες των
fractals και το παράδοξο της ακτογραμμής.

2) Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές ένα βίντεο το οποίο επεξηγεί τη
γεωμετρία fractal13 και το παράδοξο της ακτογραμμής με σκοπό να κεντρίσει
το ενδιαφέρον των μαθητών και να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα ενός
σχήματος το οποίο δεν είναι γεωμετρικό.
Βίντεο: http://www.youtube.com/watch?v=I_rw-AJqpCM

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν και μια εικόνα με γεωμετρία
fractal με τη χρήση μεγεθυντικού φακού και να μελετήσουν τα διαφορετικά
μέρη του αντικειμένου.
Εικόνες:http://www.willamette.edu/~sekino/fractal/gallerymain.htm

11

Η ιδιότητα του μετρούμενου μήκους της ακτογραμμής να εξαρτάται από την κλίμακα μέτρησης.
Όσο μικρότερο είναι το βασικό μήκος μέτρησης, τόσο μεγαλύτερο προκύπτει το μετρούμενο μήκος.
Αν κανείς μετρούσε την ακτογραμμή με ένα χάρακα 50 εκατοστών θα υπολόγιζε μικρότερο
αποτέλεσμα από μία μέτρηση με ένα χάρακα 20 εκατοστών αφού στη δεύτερη περίπτωση ο χάρακας
θα τοποθετούνταν σε πιο καμπύλη πορεία από αυτή της πρώτης περίπτωσης. Η γενίκευση του κανόνα
δείχνει ότι το μετρούμενο μήκος αυξάνεται χωρίς όριο καθώς η κλίμακα μέτρησης μειώνεται.
Το fractal είναι ένα σχήμα που όσες φορές και να μεγεθυνθεί οποιοδήποτε τμήμα του θα συνεχίζει
να παρουσιάζει ένα εξίσου περίπλοκο σχέδιο με μερική ή ολική επανάληψη του αρχικού. Το σχήμα
επαναλαμβάνεται αυτούσιο σε άπειρο βαθμό μεγέθυνσης. Εμφανίζει ανωμαλίες στη μορφή σε σχέση
με τα συμβατικά γεωμετρικά σχήματα και δεν μπορεί να οριστεί με τη βοήθεια της ευκλείδειας
γεωμετρίας. Αυτό υποδεικνύεται από το ότι τα fractals, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, έχουν
λεπτομέρειες, οι οποίες όμως γίνονται ορατές μόνο μετά από μεγέθυνσή τους σε κάποια κλίμακα.
12

Περισσότερα για γεωμετρία fractal δείτε: http://www.manosdanezis.gr/index.php/blog/469-fractal-hfractal-2001-a-t-h-h-fractal-fractal-a-a-1-3-a-1-3-1-3-h-h-k-helge-von-koch-1904-fractals-o-e-o-t-e-he-t-o-h-fractal-a-fractal-e-fractal-e-fractal-a-h-1-2618-26-18-o-0-2618-1-a-1-973-97-3
13
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3) Οι μαθητές στη συνεχεία παρατηρούν14 τις εικόνες της ακτογραμμής ενός
νησιού σε διαφορετικές κλίμακες. Η κλίμακα αλλάζει με σκοπό να
κατανοήσουν καλύτερα το παράδοξο της ακτογραμμής και ότι η γεωμετρία
fractal ισχύει σε μια ακτογραμμή.

4) Τους δίνονται τυπωμένοι 3 χάρτες της ακτογραμμής ενός νησιού σε τρεις
διαφορετικές κλίμακες. Καλούνται να μετρήσουν την περίμετρο της
ακτογραμμής σε τρείς διαφορετικές κλίμακες με το μήκος μέτρησης και στις
τρείς περιπτώσεις να παραμένει το ίδιο στα 5 χιλιοστά. Σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να προσδιορίσουν τον αριθμό Ν των μηκών μέτρησης 5mm που
χρειάστηκαν για να καλύψουν την κάθε περίμετρο ξεχωριστά καθώς και τον
συντελεστή μεγέθυνσης r ο οποίος προκύπτει από την κλίμακα του κάθε
χάρτη (π.χ. Χάρτης 1-κλίμακα 1:20000 r=1, Χάρτης 2-κλίμακα 1:10000 r=2,
Χάρτης 3-κλίμακα 1:5000 r=4). Στην μικρότερη κλίμακα (1:20000), ο
συντελεστής μεγέθυνσης παίρνει την τιμή 1 αφού σε αυτή την περίπτωση
γίνεται κακή προσέγγιση στη μέτρηση της περιμέτρου με την έννοια ότι
παραλείπονται πολλές πτυχές της ακτογραμμής σε τόσο μικρή κλίμακα.
Το ζητούμενο είναι να προσδιοριστεί ο ρυθμός με τον οποίο αλλάζει η
περίμετρος κάθε φορά που η κλίμακα θα μεγαλώνει. Για να γίνει αυτό
υπολογίζουν τους λογάριθμους N και r και σχεδιάζουν μια γραφική
παράσταση, f(log(r), log(N)).

Εικόνα 5.8: Γράφημα που δείχνει τη σχέση μεταξύ της μετρούμενης περιμέτρου ( Ν) και το
συντελεστή μεγέθυνσης (r), Πηγή: Retrieved 2016 from http://fractalfoundation.org/OFC/OFC-104.html
Οι μαθητές μέσα από την παρατήρηση των εικόνων και της επαφής τους με εικόνες αναπαράστασης,
ενισχύεται η γεωμετρική τους διαίσθηση η οποία αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη του γεωμετρικού
συλλογισμού (Γαγάτσης κ.ά., 2016).
14
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Η κλίση της ευθείας που προκύπτει είναι ο ρυθμός με τον οποίο αλλάζει η
περίμετρος κάθε φορά που η κλίμακα θα μεγαλώνει, και ονομάζεται η fractal
διάσταση της ακτογραμμής, D.
D=log(N)/log(r)
Όσο πιο μικρός είναι ο αριθμός της διάστασης τόσο πιο ίσιο και ομαλό είναι
το σχήμα της ακτογραμμής. Στις μεγάλες τιμές της διάστασης D η
ακτογραμμή παρουσιάζει πιο ακανόνιστο σχήμα.
5) Σε επόμενο στάδιο κρατάνε μόνο ένα από τους τρείς χάρτες και μετρούν την
περίμετρο αλλάζοντας το μήκος μέτρησης (20mm, 10mm, 5mm). Με την ίδια
λογική ακολουθούν τα βήματα της προηγούμενης διαδικασίας και
προσδιορίζουν ξανά τη fractal διάσταση της ακτογραμμής.
6) Ακολουθεί η σύγκριση των αποτελεσμάτων και δίνεται ένα ερωτηματολόγιο
στους μαθητές όπου γράφουν παρατηρήσεις και συμπεράσματα απ’ ότι
αποκόμισαν από αυτή την εργασία και την αντίληψή τους για την γεωμετρία
fractal και το παράδοξο της ακτογραμμής.
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6. Συμπεράσματα
Η χωρική και γεωχωρική σκέψη αποτελούν την εννοιολογική βάση για ένα μεγάλο
εύρος επιστημών και κυρίως των επιστημών που επεξεργάζονται τις σχετικές
πληροφορίες του χώρου. Στην παρούσα εργασία έγινε μια γενική βιβλιογραφική
ανασκόπηση των εννοιών της χωρικής και της γεωχωρικής σκέψης. Μέσα από την
ιστορική ανασκόπηση διάφορων ερευνών που αναφέρονται στους χωρικούς
παράγοντες καθώς και των ερευνών που αναλύουν τις χωρικές επιδόσεις ανάμεσα
στα δύο φύλα και τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, διεξάχθηκαν χρήσιμα
συμπεράσματα. Επίσης έγινε μια εκτενής αναφορά στη συσχέτιση που έχει η
γεωχωρική σκέψη με τις επιστήμες και πιο ειδικά μελετήθηκαν οι έρευνες που
αποδεικνύουν τη θετική συμβολή της χωρικής-γεωχωρικής σκέψης στους τομείς
STEM. Καθώς η σημασία των επιστημών STEM στην κοινωνία είναι μεγάλη, η
ανάγκη προώθησης των νέων ανθρώπων σε αυτούς τους τομείς είναι εξίσου
σημαντική. Επομένως μια ειδική χωρική και γεωχωρική κατάρτιση των νέων στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την προώθησή
τους σε αυτούς τους επιστημονικούς κλάδους. Γι’ αυτό το λόγο στο τελευταίο
κεφάλαιο προτάθηκαν κάποιες δραστηριότητες που μπορούν να ενταχθούν σε
εκπαιδευτικές δραστηριότητες διαφορετικών μαθημάτων και ηλικιακών ομάδων και
να ενισχύσουν τις χωρικές και γεωχωρικές ικανότητες των νέων.

Μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα αναδεικνύεται η δυναμική της χωρικής σκέψης
των ανθρώπων, αφού σε συνδυασμό με άλλες μορφές σκέψης μπορεί να συμβάλλει
στην επίλυση πολλών προβλημάτων διαφορετικής φύσεως. Εξαιτίας του μεγάλου
διεπιστημονικού και εννοιολογικού φάσματος που σχετίζεται με τη χωρική και τη
γεωχωρική σκέψη, η ύπαρξη μιας ομοφωνίας για τη χρήση μιας κοινής ορολογίας
παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα στην επιστημονική κοινότητα. Όμως η ύπαρξη ενός
κοινού ορισμού είναι αναγκαία έτσι ώστε όλοι οι επιστήμονες να επικοινωνούν μέσω
ενός κοινού πλαισίου και να μπορούν να συνεργάζονται πάνω σε μια κοινή βάση.

Το εύρος της ορολογίας που χρησιμοποιείται γύρω από την έννοια της χωρικής
σκέψης είναι πολύ μεγάλο. Για παράδειγμα η έννοια χωρικός συλλογισμός συγχέεται
με την έννοια της χωρικής σκέψης οπότε πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ο χωρικός
συλλογισμός αποτελεί μόνο ένα από τα τρία βασικά στοιχεία της χωρικής σκέψης. Η
έρευνα “Learning to think spatially” (National Research Council (NRC), 2006) δίνει
μια ξεκάθαρη εικόνα και διαχωρίζει σε μεγάλο βαθμό τις διαφορετικές έννοιες οπότε
μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί την αρχή της δημιουργίας ενός κοινού πλαισίου όσο
αφορά τους ορισμούς των διαφορετικών εννοιών.
Σε αυτή την εργασία μελετήθηκαν και οι επιμέρους χωρικοί και γεωχωρικοί
παράγοντες ή υποδιαιρέσεις που καθιστούν το άτομο ικανό να σκέφτεται χωρικά.
85

Εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι αυτοί οι παράγοντες αξιολογούνται με διαφορετικό
τρόπο. Κάποιες από τις δοκιμασίες ή τεστ που αξιολογούν τους χωρικούς παράγοντες
είναι η περιστροφή, η αναγνώριση, η σύγκριση και η αναδίπλωση καρτών και κύβων
και γενικότερα διαφόρων σχημάτων. Από την άλλη η αναγνώριση γεωχωρικών
αντικειμένων, ο προσανατολισμός και η πλοήγηση, η απομνημόνευση και ανάκληση
αντικειμένων στον γεωγραφικό και περιβαλλοντικό χώρο, η ενσωμάτωση
μεμονωμένων παρατηρήσεων σε μία ενιαία καθώς και η νοητική αναπαράσταση της
εικόνας ενός αντικειμένου αποτελούν τις βασικές ικανότητες ενός ατόμου που
απαιτούνται σε μια διαδικασία γεωχωρικού συλλογισμού.
Μέσα από τη μελέτη κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη ενός μοντέλου μέτρησης και
μιας κλίμακας αξιολόγησης που θα εξετάζουν τους επιμέρους γεωχωρικούς
παράγοντες ή γεωχωρικές υποδιαιρέσεις ακόμα και σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με τους γεωχωρικούς όρους, δίνοντας έμφαση και στο γεωγραφικό
πλαίσιο.
Η κλίμακα φαίνεται να είναι ένας σημαντικός παράγοντας διαχωρισμού της χωρικής
από τη γεωχωρική σκέψη και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι
αντιμετωπίζουν και επεξεργάζονται τις πληροφορίες στον χώρο. Διαφορετική θα
είναι η προσέγγιση ενός προβλήματος στη κλίμακα του σχηματικού χώρου (figural
space) από αυτή που αφορά την κλίμακα του χώρου πανοραμικής θέασης (vista
space), του περιβαλλοντικού (environmental space) και του γεωγραφικού χώρου
(geographical space). Οι γεωγράφοι συνήθως παρατηρούν χώρους, οι οποίοι
περιγράφονται με την περιβαλλοντική (environmental) και τη γεωγραφική
(geographical) κλίμακα και εκτελούν γεωχωρικές διαδικασίες συλλογισμού. Από την
άλλη οι χημικοί μπορεί να μελετούν τη δομή ενός αντικειμένου σε μοριακό επίπεδο
επομένως σε αυτές τις περιπτώσεις εκτελούν χωρικές διαδικασίες συλλογισμού. Οι
διαφορετικές κλίμακες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και κατά τη δημιουργία
ειδικών χωρικών και γεωχωρικών προγραμμάτων εκπαίδευσης. Εάν για παράδειγμα ο
στόχος είναι η ενίσχυση της γεωχωρικής ικανότητας η δραστηριότητα θα πρέπει να
σχετίζεται με ένα αντικείμενο ή φαινόμενο που αναπτύσσεται σε γεωγραφική ή
περιβαλλοντική κλίμακα.
Όσο αφορά τη διαφοροποίηση της χωρικής και γεωχωρικής σκέψης ανάμεσα στα δύο
φύλα μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση μπορεί κανείς να καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι με την πάροδο των χρόνων οι διαφορές αυτές μειώθηκαν σε μεγάλο
βαθμό, πιθανόν λόγω της χρήσης πιο εξελιγμένων τεστ αξιολόγησης των διαφορών ή
εξαιτίας του γεγονότος ότι τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες σκέφτονται και δρουν
με παρόμοιο τρόπο και έχουν προσαρμοστεί σε παρόμοιους ρόλους στη κοινωνία. Η
υπεροχή των αντρών στις χωρικές ικανότητες ισχύει μόνο για τον γενικό μέσο όρο
του συνόλου, με μεμονωμένες περιπτώσεις γυναικών να υπερέχουν των αντρών. Ο
αριθμός αυτών των γυναικών είναι αρκετά μεγάλος και δεν πρέπει να περνάει
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απαρατήρητος. Από την άλλη τα αίτια αυτών των διαφορών δεν έχουν ακόμα
καθοριστεί πλήρως και παραμένουν ένα ανοιχτό ζήτημα. Οι διαφορές φαίνεται ότι
δεν οφείλονται σε κάποια βιολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων και πιθανότατα
κάποιοι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τις επιδόσεις στα χωρικά τεστ αξιολόγησης
(π.χ. αρνητικά στερεότυπα για τις γυναίκες). Από την άλλη οι προσπάθειες που
επικεντρώνονται στον καθορισμό και την κάλυψη των διαφορών μεταξύ των φύλων,
μπορεί να είναι άστοχες και οι διαφορές αυτές να είναι σημαντικές για θεωρητικούς
λόγους. Η κατάρτιση των γυναικών στις χωρικές ικανότητες είναι επιθυμητή μόνο αν
η εκπαίδευση μεταφράζεται σε επιτυχία στους επιστημονικούς κλάδους, χωρίς
απαραίτητα οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων να εξαλείφονται. Ο στόχος της
μελλοντικής έρευνας ίσως δεν θα πρέπει να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση,
προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές σε βασικές χωρικές ικανότητες μεταξύ των
φύλων, αλλά για να δημιουργηθούν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία ενίσχυσης
των χωρικών ικανοτήτων έτσι ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον προς τους κλάδους των
επιστημών. Είναι καλύτερα κάθε άτομο να εκπαιδεύεται σε ατομικό επίπεδο και να
αναπτύσσει τις χωρικές του ικανότητες, παρακολουθώντας τα ειδικά προγράμματα
χωρικού περιεχομένου για όσο χρονικό διάστημα15 αυτό θα χρειαστεί έτσι ώστε να
αποκτήσει τις απαιτούμενες ικανότητες.
Εκτός από τη μαθηματική και λεκτική μορφή σκέψης αποδεικνύεται ότι και η χωρική
σκέψη συμβάλλει στην επιτυχία στους κλάδους STEM. Είναι σημαντικό να
αναφερθεί το κενό που υπάρχει στο εκπαιδευτικό σύστημα όπου οι μαθητές
αξιολογούνται κυρίως με μαθηματικά και λεκτικά τεστ με αποτέλεσμα τα άτομα που
παρουσιάζουν μόνο υψηλές χωρικές ικανότητες να παραμένουν μια ανεκμετάλλευτη
δεξαμενή ταλέντων που θα μπορούσαν να διαπρέψουν στους κλάδους STEM. Αφού
οι χωρικές ικανότητες των μαθητών από την προσχολική ηλικία είναι εύπλαστες και
μπορούν να καλλιεργούνται, μέσω εξειδικευμένων χωρικών εκπαιδευτικών
παρεμβάσεων οι αποδόσεις των νέων μπορούν να βελτιωθούν και ειδικά εκείνων που
παρουσιάζουν χαμηλές χωρικές ικανότητες. Αυτή η ενίσχυση των χωρικών τους
ικανοτήτων θα τους ενθαρρύνει σε μεγαλύτερο βαθμό να ακολουθήσουν τις
επιστήμες STEM και να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις αυτών των
επιστημονικών πεδίων. Επομένως αυξάνεται η ανάγκη για τον ανασχεδιασμό των
σχολικών προγραμμάτων εκπαίδευσης. Όταν η κατάλληλη εκπαίδευση ξεκινά από
νωρίς μπορεί να αποτρέψει σε μεγαλύτερο βαθμό τις διαφορές στις χωρικές
ικανότητες ανάμεσα στα δύο φύλα και να παρέχει ίσες ευκαιρίες στους νέους για την
επιτυχία στα επιστημονικά πεδία. Η εκπαίδευση για τη βελτίωση της χωρικής
ικανότητας σε μεγαλύτερες ηλικίες φαίνεται να αποδίδει καρπούς αφού οι χωρικές
και γεωχωρικές ικανότητες φαίνεται να παραμένουν εύπλαστες σε βάθος χρόνου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρόνος παρακολούθησης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αφού άτομα με
μειωμένες δυνατότητες και επιδόσεις σίγουρα θα χρειαστούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
15

εκπαίδευσης για να ενισχύσουν τις ικανότητές τους.
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Είναι αναγκαία η ένταξη χειρωνακτικών και πρακτικών εργασιών στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση καθώς και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που θα έχουν απώτερο σκοπό
την ενίσχυση των χωρικών και γεωχωρικών ικανοτήτων. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να
εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους με χωρικές έννοιες και να το χρησιμοποιούν ως μέσο
ενίσχυσης της χωρικής σκέψης. Οι χωρικές και γεωχωρικές ικανότητες μπορούν να
ενισχύονται μέσα από ειδικά προγράμματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα οποία
μπορεί να σχετίζονται με δισδιάστατες αναπαραστάσεις των τομών τρισδιάστατων
αντικειμένων καθώς και με τη χρήση προγραμμάτων προσομοιώσεων στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Γενικά δεν υπάρχουν καλές και κακές εκπαιδευτικές
δραστηριότητες ενίσχυσης των χωρικών ικανοτήτων φτάνει κατά το σχεδιασμό τους
να λαμβάνονται υπόψη τα στάδια ανάπτυξης του ανθρώπου όπως τα ορίζει ο Piaget,
οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, ο χρόνος εκπαίδευσης καθώς και οι πόροι που
μπορούν να διατεθούν για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων σε ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα. Τα ΣΓΠ αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την ενίσχυση των χωρικών και
γεωχωρικών ικανοτήτων των ανθρώπων και αυξάνεται η ανάγκη για την εισαγωγή
τους σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Απαιτούνται αρκετές μελέτες ακόμα που να αποδεικνύουν ότι η χωρική εξειδίκευση
και τα χωρικά εκπαιδευτικά προγράμματα είναι αποτελεσματικά για την επιτυχία στις
επιστήμες STEM. Αυτό θα γίνει αφού πρώτα εφαρμοστούν τα χωρικά προγράμματα
στο εκπαιδευτικό σύστημα για να μπορέσει να αξιολογηθεί η συμβολή τους στις
χωρικές ικανότητες και στις επιστήμες STEM. Οι περισσότερες μελέτες οι οποίες
έχουν γίνει μέχρι στιγμής αποδεικνύουν ότι οι νέοι που παρουσιάζουν υψηλές
χωρικές ικανότητες συνήθως ακολουθούν τους κλάδους STEM. Όμως δεν έχουν
εξετάσει εάν ένα άτομο με φτωχές χωρικές ικανότητες θα μπορεί αν ακολουθήσει μια
ειδική εκπαίδευση, να ενισχύσει τις χωρικές του ικανότητες και τελικά να
ακολουθήσει τις επιστήμες STEM. Επιπλέον πρέπει να μελετηθεί περεταίρω και η
κλίμακα αξιολόγησης των επιμέρους παραγόντων της χωρικής και γεωχωρικής
σκέψης έτσι ώστε να εξετάζονται λεπτομερώς οι επιδράσεις της εκπαίδευσης σε
αυτούς τους παράγοντες και να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα σε ποια σημεία θα
πρέπει να εστιάζουν περισσότερο τα χωρικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σημαντική μελλοντική κατεύθυνση αποτελεί η διαμόρφωση κατάλληλων
δραστηριοτήτων και προγραμμάτων ενίσχυσης αυτών των ικανοτήτων μέσω του
εκπαιδευτικού συστήματος. Αφού εφαρμοστούν στο εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει
να ακολουθήσουν διαδικασίες αξιολόγησης της εξέλιξης των μαθητών όσον αφορά
τις χωρικές και γεωχωρικές τους ικανότητες και κατά πόσο η ενίσχυσή τους
συμβάλλει θετικά στο να ακολουθήσουν τις επιστήμες STEM στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Επίσης μπορεί να παρακολουθείται και η πορεία τους στο πανεπιστήμιο
και να επισημαίνονται τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε εργασίες που
απαιτούν περίπλοκες χωρικές και γεωχωρικές διαδικασίες συλλογισμού ή ακόμα εάν
αυτές οι δυσκολίες εξαλείφονται εξαιτίας της ειδικής εκπαίδευσης που προηγήθηκε.
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Τυχόν προβλήματα που αφορούν δυσκολίες εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων στο
εκπαιδευτικό σύστημα εξαιτίας της διεπιστημονικής φύσης της χωρικής και
γεωχωρικής σκέψης μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη χωρική εξειδίκευση
καθηγητικού προσωπικού. Εδώ μπορεί κανείς να αναφερθεί στην ανάγκη ανάπτυξης
ενός καινούργιου προγράμματος σπουδών χωρικού περιεχομένου έτσι ώστε να
υπάρξει στο μέλλον το κατάλληλο προσωπικό που θα ειδικεύεται σε αυτό το πεδίο. Η
εξειδίκευση στα ΣΓΠ παρέχει μια σημαντική διέξοδο στην εφαρμογή ενός
διεπιστημονικού εκπαιδευτικού χωρικού προγράμματος, αφού τα ΣΓΠ μπορούν να
καλύψουν σε μεγάλο βαθμό πολλά επιστημονικά πεδία.
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