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Χωρική Σκέψη
Η κατανόηση του χώρου, των χωρικών αντικειμένων και των χωρικών 
φαινομένων, η γνώση των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
αυτών αλλά και η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον αποτελούν 
μια σημαντική γνωσιακή ικανότητα, η οποία καλείται χωρική σκέψη. 

Η χωρική σκέψη χρησιμοποιεί τις ιδιότητες του χώρου ως μέσο 
επίλυσης προβλημάτων, εύρεσης απαντήσεων και έκφρασης λύσεων 
μέσω τριών θεμελιωδών συστατικών στοιχείων:

1. γεωχωρικές και άλλες έννοιες και οι συνδέσεις μεταξύ αυτών, 

2. εργαλεία αναπαράστασης (χάρτες, δορυφορικές εικόνες, διαγράμματα, κλπ.),

3. εργαλεία ανάπτυξης συλλογιστικών διεργασιών (NRC, 2006). 



Διδακτικά εργαλεία για την ανάπτυξη των 
χωρικών δεξιοτήτων των μαθητών

• Εφαρμογές πλοήγησης και τοποθεσίας

• Δορυφορικές εικόνες

• Συσκευές GPS

• Hands-on εκπαιδευτικός και εργαστηριακός εξοπλισμός

• Φυσικά μοντέλα

• Προσομοιώσεις

• Λογισμικό (π.χ. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών)

• Όργανα μέτρησης, π.χ. για τοπογραφία

• Χάρτες και άλλες αναπαραστάσεις: γραφήματα, διαγράμματα, εικόνες



Χάρτες και άλλες αναπαραστάσεις

Οι αναπαραστάσεις είναι παντού γύρω μας:

• Γράμματα της αλφαβήτου

• Ο ήχος της λέξης «μαμά»

• Ένα κόκκινο φανάρι

• Χειρονομίες στις νοηματικές γλώσσες

• …



Χάρτες και άλλες αναπαραστάσεις
• Οι αναπαραστάσεις χρησιμεύουν ως αποτελεσματικό εργαλείο συλλογισμού και πυροδοτούν 

περίπλοκες διαδικασίες και ικανότητες συλλογισμού (NRC, 2006).

• Οι αναπαραστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν χάρτες, μοντέλα, διαγράμματα και γραφήματα 
βοηθούν στο να γίνουν κατανοητές οι πιο αφηρημένες έννοιες, και επιπλέον βοηθούν να τις 
επικοινωνήσουμε (Mathewson, 1999)

• Η επιστήμη και η τεχνολογία αναπτύσσονται μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων που 
παρουσιάζονται ως διαγράμματα, απεικονίσεις, χάρτες, σχήματα, τα οποία συνοψίζουν πληροφορίες 
και συμβάλλουν στην κατανόησή τους από το ευρύτερο κοινό (στο ίδιο).

• Οι συμβολικές αναπαραστάσεις της χωρικής θέσης εξυπηρετούν τη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ 
των ανθρώπων, διασφαλίζοντας την ανάγκη εξερεύνησης κάθε τοποθεσίας που επισκέπτονται. 
(Newcombe & Huttenlocher, 2000)

• Ο Uttal (2000) απέδειξε ότι η χρήση χαρτών μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν 
συστηματική σκέψη σχετικά με τις χωρικές σχέσεις με τις οποίες δεν έχουν έρθει σε άμεση επαφή. 
Επιπλέον, η «έκθεση» στους χάρτες μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να σκεφτούν τις πολυάριθμες 
χωρικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τοποθεσιών.



Οπτικός εγγραματισμός (Visual Literacy)
• Η ικανότητα αναγνώρισης και κατανόησης ιδεών οι οποίες

μεταφέρονται μέσω ορατών ενεργειών ή εικόνων

• Η ικανότητα να δίνουμε νόημα σε ο,τιδήποτε βλέπουμε
• ικανότητα ερμηνείας και νοηματοδότησης πληροφοριών που παρουσιάζονται με 

τη μορφή εικόνας, επεκτείνοντας την έννοια του εγγραμματισμού, που συνήθως 
υποδηλώνει την ερμηνεία ενός γραπτού ή έντυπου κειμένου. Ο οπτικός 
εγγραμματισμός βασίζεται στην ιδέα ότι οι εικόνες μπορούν να «διαβαστούν»
και ότι το νόημα μπορεί να δημιουργηθεί μέσω μιας διαδικασίας ανάγνωσης

• Η ικανότητα αξιολόγησης, εφαρμογής ή δημιουργίας εννοιολογικών 
οπτικών αναπαραστάσεων

What is visual litracy? 

https://www.youtube.com/watch?v=O39niAzuapc


Γιατί ο οπτικός εγγραματισμός είναι 
σημαντικός; 
• Το μεγαλύτερο μέρος της χωρικής σκέψης είναι οπτική ή τουλάχιστον 

συνεπάγεται κάποιο είδος οπτικοποίησης (νοητική ή πραγματική)

• Είναι μία από τις δεξιότητες του 21ου αιώνα

• Οι περισσότεροι επιστήμονες έχουν οπτική παιδεία

• Οι ιδέες μεταδίδονται/εξηγούνται καλύτερα μέσω οπτικών μέσων

• Είναι ένας οπτικός κόσμος! 



Ένα κορυφαίο παράδειγμα



Ο “χάρτης” του Minard, 1869

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Joseph_Minard#/media/File:Minard.png
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