Οπτικός γραµµατισµός στην προσχολική ηλικία: Μια
διδακτική παρέµβαση µε τη χρήση χαρτών 1

Περίληψη
Η παρούσα εργασία διερευνά τη δυνατότητα αξιοποίησης των χαρτών από τους
µαθητές/τριες προσχολικής ηλικίας και τον τρόπο που αυτοί προσεγγίζουν αναγνωστικά το
χάρτη. Σχεδιάστηκε µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε τρία νηπιαγωγεία του ∆ήµου
Μουρεσίου και συµµετείχαν 24 παιδιά ηλικίας 5-6 ετών. Ως µέθοδοι συλλογής δεδοµένων
επιλέχθηκαν η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη και η παραγωγή σχεδίου. Στα παιδιά δόθηκε ένα
αρχικό ερωτηµατολόγιο και ένα τελικό ερωτηµατολόγιο, ενώ για την ανάδειξη των
αναπαραστάσεων των παιδιών χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση λόγου στα δεδοµένα της
ηλεκτρονικής καταγραφής. Στη συνέχεια σχεδιάστηκε µια διδακτική παρέµβαση, διάρκειας ενός
τετράµηνου µε τη χρήση ηλεκτρονικών και έντυπων χαρτών. Εφαρµόστηκε η συµµετοχική
παρατήρηση µε τη συµπλήρωση ειδικά σχεδιασµένων φύλλων παρατήρησης. Στις οµάδες
δόθηκαν για συµπλήρωση φύλλα δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως υπάρχει µια
ικανοποιητική εκπλήρωση των διδακτικών στόχων για την πειραµατική οµάδα, ενώ η χρήση
χαρτών ως µέσο επικοινωνίας και πληροφόρησης µέσα από διεπιστηµονικές προσεγγίσεις δεν
είναι απαγορευτική για το νηπιαγωγείο.

Λέξεις κλειδιά: Προσχολική εκπαίδευση, οπτικός γραµµατισµός, χάρτες, σηµειωτική,
κώδικες.

1. Εισαγωγή
Στο σύγχρονο επικοινωνιακό τοπίο, ο ρόλος της γλώσσας ως κύριας πηγής
νοηµατοδότησης ενός κειµένου ολοένα φθίνει, ενώ η κατασκευή του νοήµατος γίνεται
ολοένα και περισσότερο πολυτροπική (Kress, 1997:5). Η ανάγκη διαχείρισης
πολυτροπικών κειµένων επιβάλλει µια παιδαγωγική Πολυγραµµατισµών (Kalantzis &
Cope, 2000), η οποία θα περιλαµβάνει παράλληλα µε την ανάλυση του λόγου, και
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αναλύσεις πραγµατολογικές, κοινωνιολογικές και ευρύτερα σηµειωτικές που θα
διαµορφώνουν την ικανότητα κατανόησης και διαχείρισης εικόνων, σχεδίων,
διαγραµµάτων, πινάκων κ.λπ.( Kress, 1997). Καθώς οι οικονοµικές και κοινωνικές
ανάγκες µεταβάλλονται, οι µορφές και οι πρακτικές γραµµατισµού ολοένα αλλάζουν
και εποµένως αυξάνεται η αναγκαιότητα για κατανόηση και παραγωγή διαφορετικών
ειδών κειµένων (Baynham, 2000:114).
Οι χάρτες συνιστούν οπτικές αναπαραστάσεις του κόσµου που παρέχουν
πληροφορίες σχετικές µε το περιβάλλον (Anderson & Leinhardt, 2002) µε γραφικά
στοιχεία, άλλοτε εικονικά και άλλοτε συµβατικά. Η χρήση και η κατανόηση των χαρτών
προϋποθέτει την κατάκτηση µηχανισµών αποκωδικοποίησης της οπτικής και
γλωσσικής πληροφορίας που περιέχουν, προκειµένου να αναγνωρισθεί η σηµασία
τους (Postigo & Pozo, 2004). Οι χάρτες εκφράζουν µια γενικευµένη και υποκειµενική
όψη της πραγµατικότητας η οποία βασίζεται στις επιλογές του δηµιουργού τους και
στην επιλεκτική παρατήρηση της πραγµατικότητας από το χαρτογράφο, την οποία και
αναπαριστά µε τρόπο αφαιρετικό και για το λόγο αυτό χρησιµοποιεί γραµµές,
σύµβολα και χρώµατα σε συνδυασµό µε τις γραφικές τους µεταβλητές (απόχρωση,
προσανατολισµό, σκίαση, σχήµα, µέγεθος και υφή). Όλα αυτά συνιστούν την οπτική
γλώσσα του χάρτη, η οποία γίνεται καταληπτή µε την σύµπραξη ερµηνευτικών
κλειδιών, όπως είναι το υπόµνηµα. Το υπόµνηµα στο χάρτη αποτελεί «µια εικονική
γλώσσα, ένα είδος γραφικού λεξικού» (Rambaldi, 2005), στηρίζεται στην επιλογή
συγκεκριµένων συµβόλων και των γραφικών µεταβλητών τους και µαρτυρά αποδοχή
κάποιων κοινών πρακτικών που κατέληξαν σε συµβάσεις, όπως η απεικόνιση των
ποταµών µε µπλε χρώµα, υποδηλώνει πολιτισµικές επιρροές, ενώ έχει προηγηθεί
από τον δηµιουργό των χαρτών µια επιλεκτική και ερµηνευτική προσέγγιση της
πραγµατικότητας πάνω στην οποία θα στηρίξει την γραφική απεικόνισή της.
Το παιδί καλείται να αποκωδικοποιήσει τα σύµβολα, να τα διαβάσει και να
µεταβεί στο στάδιο της επεξεργασίας και τελικά της κατανόησης της πληροφορίας που
κοµίζουν. Αυτό το επίπεδο επεξεργασίας είναι γνωστικά απαιτητικό και προϋποθέτει
γνώση των συντακτικών κανόνων και των συµβόλων τα οποία καθιερώθηκαν, για να
εξυπηρετήσουν

τη

µείωση

της

ποσότητας

των

πληροφοριών

που

θα

αναπαρασταθούν στο χάρτη.
Η σηµειωτική προσέγγιση στην απεικόνιση του χάρτη παρέχει ένα υπόβαθρο
για την εξερεύνηση του τρόπου που αναγιγνώσκονται οι χάρτες. Από την άποψη της
δοµής του, ο χάρτης είναι ένα σύστηµα που επιχειρεί να χειριστεί και να οργανώσει
σύνθετες πληροφορίες και να τις παρουσιάσει µε την ακολουθία που αυτές
εµφανίζονται στην πραγµατικότητα και γι’ αυτό το λόγο επιστρατεύει ποικίλους

τρόπους σηµείωσης (ονόµατα, αριθµούς, σχήµατα, χρώµατα) και δοµές, που τον
κάνουν να µοιάζει µε ένα είδος Υπερ-κειµένου. Ο χάρτης, αποτελεί ένα προϊόν
αναπαράστασης του κόσµου, το οποίο υπόκειται σε ερµηνευτικές διαδικασίες που
παράγουν γνώση φιλτραρισµένη από κοινωνικές αξίες, γνώσεις του χρήστη,
προθέσεις του χαρτογράφου κ.λπ. και εποµένως, «ως µοντέλο, αντικαθιστά παρά
αναπαριστά

το

χώρο»

(Casti,

2005:12)

και

δηµιουργεί

µια

νέα

εικονική

πραγµατικότητα και ένα νοητικό µοντέλο για το πώς θα πρέπει να αντιλαµβάνεται
κανείς και να βιώνει τον περιβάλλοντα χώρο. Οι Downs, Liben & Daggs (1988)
προτείνουν ότι βασική προϋπόθεση για την κατανόηση των χαρτών είναι η σχέση
«του τι αντικαθιστά τι» (stand for) και εντοπίζουν τρεις παράγοντες που
διαµορφώνουν την ικανότητα των παιδιών να κατανοούν το αναπαριστώµενο:
•

το πλαίσιο (context): τα στοιχεία του χάρτη δεν ερµηνεύονται ξεχωριστά

και µεµονωµένα, αλλά συνεκτιµώνται οι µεταξύ τους σχέσεις.
•

η εικονικότητα (iconicity): τα στοιχεία του χάρτη ερµηνεύονται συµβολικά

και όχι κυριολεκτικά.
•

η σύµβαση (convention): τα γραφικά χαρακτηριστικά των στοιχείων του

χάρτη εκλαµβάνονται ως αυθαίρετα.
Οι παράγοντες αυτοί αναπτύσσονται κατά την προσχολική και την πρώτη
σχολική ηλικία και διαπιστώθηκε (Liben & Downs, 1992) ότι, κατά την ερµηνευτική
προσέγγιση, τα παιδιά δεν µπορούν πλήρως να κατανοήσουν το διττό και αυθαίρετο
χαρακτήρα των συµβόλων. Σχετικά µε την εικονικότητα, τα παιδιά ερµηνεύουν τα
στοιχεία του χάρτη κυριολεκτικά, µε βάση δηλαδή το πώς φαίνονται παρά µε το τι
σηµατοδοτούν. Η ερµηνευτική αυτή προσέγγιση είναι προτέρηµα, όταν για
παράδειγµα ο ποταµός αναγνωρίζεται από το µπλε χρώµα που τον συµβολίζει, αλλά
στην πλειοψηφία οδηγεί σε λανθασµένα συµπεράσµατα. Τα παιδιά συχνά ερµηνεύουν
έξω από το πλαίσιο, δυσκολεύονται να διατηρήσουν το µέγεθος και να αντιληφθούν
την κλίµακα και την προοπτική. Όσον αφορά τις οπτικές µεταβλητές των συµβόλων
(το σχήµα, το χρώµα και το µέγεθος), η Anderson (1996) επισηµαίνει ότι το σχήµα
συµβάλλει στην αναγνώριση του συµβόλου ανάλογα µε τη φύση του συµβόλου
(σηµείο, γραµµή, περιοχή) και το είδος της αναπαράστασης (εικονική ή αφηρηµένη),
αν και µερικές φορές τα παιδιά επικεντρώνουν σε περισσότερες από µια µεταβλητές.
Ο χάρτης παρέχει µια περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του χώρου,
που θα µπορούσαν να γίνουν αντιληπτά µέσα από την άµεση παρατήρησή του, και
κατόπιν παρέχει τις χωρικές έννοιες οργανωµένες σε κατηγορίες, αναπαριστώντας
τον κόσµο και τις λειτουργίες του – υποβάλλοντας κατά κάποιο τρόπο ένα ερµηνευτικό

σχήµα. Σηµείο κλειδί στην ερµηνευτική προσέγγιση αποτελεί ο χρήστης και οι
διαδικασίες της ανθρώπινης νοητικής κατηγοριοποίησης που ενεργοποιεί, ο βαθµός
εικονικότητας ή αφαίρεσης των συµβόλων στο χάρτη, καθώς και οι αναγωγές που
κάνει στα πιστεύω του, τα βιώµατά του, ο προθέσεις του, οι προσδοκίες του για το τι
θέλουν να δουν, και οι κοινωνικοπολιτισµικές αξίες που ασπάζεται. Το βαθµό
προσέγγισης του σηµείου και το είδος των µηνυµάτων που εκλαµβάνει ένα άτοµο
προσδιορίζουν επίσης, η αποθηκευµένη γνώση και ο βαθµός συνάφειας µε τη
θεµατική περιοχή που αναπαρίσταται εικονικά (Gilhooly, Wood, Kinnear, & Green,
1988; Ormrod, Ormrod, Wagner, & McCallin, 1988; Postigo & Pozo, 1998).
Παρερµηνείες και λάθη συµβαίνουν, επειδή το παιδί ερµηνεύει τη σηµασία ενός
στοιχείου µε βάση τα µεµονωµένα γραφικά χαρακτηριστικά του, χωρίς να
συνυπολογίζεται στο σύνολό του το συµβολικό πλαίσιο της αναπαράστασης.
Μια πρώιµη εισαγωγή στις δεξιότητες κατανόησης του χάρτη, φαίνεται
επιθυµητή, αν µπορεί να τοποθετηθεί στο γενικό πλαίσιο, όπου τα παιδιά
αναλαµβάνουν το ρόλο του χρήστη χαρτών και χαρτογράφου, ταυτόχρονα. Έρευνες
στο παρελθόν έχουν αµφισβητήσει τη δυνατότητα εισαγωγής δραστηριοτήτων µε
χάρτη σε µικρή ηλικία. Η πιαζετιανή θεωρία για την σταδιακή ανάπτυξη της έννοιας
του χώρου στα παιδιά και τις εγγενείς προϋπάρχουσες δοµές, ανάλογες προς το
ηλικιακό τους στάδιο, ευθύνεται εν µέρει για αυτή την ολιγωρία του εκπαιδευτικού
συστήµατος και των αναλυτικών προγραµµάτων (Blaut, 1997). Η θεωρία του
κοινωνικού εποικοδοµητισµού έρχεται να αποκαταστήσει αυτή την παράλειψη και να
προβάλλει το ρόλο του παιδιού στην κατασκευή της γνώσης, θεµελιωµένη στο
κοινωνικοπολιτισµικό του υπόβαθρο και στην προηγούµενη εµπειρία, η οποία
διευρύνεται µε την κατάλληλη παιδαγωγική υποστήριξη και αναπτύσσεται σε
οµαδοσυνεργατικά περιβάλλοντα. ∆εσµευµένη από τη θεωρία του Piaget για τη
σχετική µε την ηλικία ανάπτυξη της µάθησης, η έρευνα για την κατανόηση του χάρτη
είχε λάβει σε µεγάλη έκταση τη µορφή προσεκτικά ελεγχόµενων πειραµάτων, που είτε
επιβεβαιώνουν είτε αµφισβητούν τις ικανότητες των παιδιών να καταλαβαίνουν
εναλλακτικές όψεις των αντικειµένων και των χώρων και να συνειδητοποιούν την
αντιστοιχία συµβόλων επάνω στο χάρτη. Για παράδειγµα, η µελέτη του Satterley
(1964: 262) πάνω στην αντίληψη των παιδιών για τους χάρτες, κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι: «οι δυσκολίες που αντιµετωπίζονται από τους περισσότερους είναι
τόσο µεγάλες, ώστε καταβάλλεται µικρή προσπάθεια σε οποιαδήποτε εργασία µε
χάρτες µέχρι τα χρόνια της µέσης εκπαίδευσης (γυµνάσιο, 13 +)». Αντίθετα, οι Blaut &
Stea (1974) και Dale (1971) έχουν αναφέρει επιτυχίες πολύ µικρών παιδιών
αναφορικά µε έργα αναπαραστάσεων µε τη µορφή χάρτη. Και οι δύο τύποι έρευνας,

όµως, εµπλέκουν τη µελέτη των αντιδράσεων των µαθητών σε απλά έργα, που
σχεδιάστηκαν αρχικά για να παρέχουν σαφή δεδοµένα, σε σχέση µε τις συγκεκριµένες
έννοιες που σχετίζονται µε χάρτη. Εύλογο, λοιπόν, είναι το ερώτηµα, ποια
αποτελέσµατα θα είχαµε αν πραγµατοποιούσαµε άλλου τύπου δραστηριότητες, όπου
ο συνδυασµός εννοιών και δεξιοτήτων που αφορούν το χάρτη, όπως χωρικές έννοιες,
δεξιότητα

προσανατολισµού

στο

χώρο,

επίλυση

προβληµάτων

κτλ.,

είναι

απαραίτητος. Οι Marzolf & DeLoach (1994) έδειξαν ότι, αν διδαχτεί σε τετράχρονα
παιδιά ο προσανατολισµός στο χάρτη, αυτά µπορούν να χειριστούν δραστηριότητες
που προϋποθέτουν καταστάσεις επίλυσης προβληµάτων κυρίως όταν αυτές αφορούν
χάρτες που αναπαριστούν πραγµατικά περιβάλλοντα (παιδότοπος), µικρής κλίµακας
και υψηλής εικονικότητας (Blades & Spencer, 1987).
Οι Saarinen & MacCabe (1995) βρήκαν ότι «το κίνητρο για να χρησιµοποιούν
τα παιδιά χάρτες, συνδέεται µε το επίπεδο δεξιοτεχνίας των χρηστών στον
χαρτογραφικό γραµµατισµό». ∆ιαφαίνεται ότι, αν τα παιδιά διδάσκονταν και
κατακτούσαν µηχανισµούς και τεχνικές ανάγνωσης χαρτών, θα αποµυθοποιούσαν
τους χάρτες, θα αποµάκρυναν το άγχος και την αµηχανία τους στη θέαση της
πληθώρας των οπτικών πληροφοριών και έτσι θα προλαµβάνονταν το φαινόµενο της
αποστροφής προς αυτούς. Ταυτόχρονα, προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεισέφερε
και η βελτίωση του χαρτογραφικού σχεδιασµού, ο οποίος θα αξιοποιούσε τις
παραπάνω παραµέτρους και δυσκολίες των παιδιών κατά την ενασχόλησή τους µε
χάρτες, στη σχεδιαστική πρακτική του. «Η τροποποίηση των στάσεων των παιδιών
προς τους χάρτες πραγµατοποιείται µε αργούς ρυθµούς και προϋποθέτει αποκόµιση
θετικών εµπειριών κατά την ενασχόλησή τους µε αυτούς προκειµένου να διαγράψουν
προηγούµενες µαταιώσεις και να προαχθεί ο χαρτογραφικός γραµµατισµός» (Livni &
Bar, 1999), ο οποίος προχωρεί παράλληλα µε την κατάκτηση του οπτικού
γραµµατισµού. Η ικανότητα των παιδιών να χρησιµοποιούν τους χάρτες βελτιώνεται
προοδευτικά µέσα από τη διδασκαλία σ’ όλες τις ηλικίες (Catling, 2005; Wiegand,
1999).
Η ανασκόπηση των ερευνητικών δεδοµένων έδειξε ότι η κατανόηση των
χαρτών ξεκινά πολύ νωρίς στην προσχολική ηλικία και συνεχίζει να εξελίσσεται µε την
πάροδο της ηλικίας και την απόκτηση εµπειρίας. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων
χαρτογράφησης του περιβάλλοντος και της ικανότητας ανάγνωσης χαρτών, συνδέεται
µε τη φύση, την ποικιλία και την ποιότητα της εµπειρίας που έχουν αποκτήσει τα
παιδιά, από το γνωστικό τους επίπεδο και την ωριµότητα, καθώς και από την
ποιότητα των χαρτών και το πλαίσιο µέσα στο οποίο αυτοί χρησιµοποιούνται. Οι

δεξιότητες αυτές βελτιώνονται σταδιακά µε τη χρήση, την κατάλληλη υποστήριξη και
ενθάρρυνση.
Γενικότερα, η χρήση των χαρτών προϋποθέτει και συνιστά ένα βαθµό
γραµµατισµού γύρω από τους χάρτες. Στα δοµικά στοιχεία του χαρτογραφικού
γραµµατισµού

περιλαµβάνονται

η

αναγνώριση

των

οπτικών

πληροφοριών

(αναζήτηση, εντοπισµός και αναγνώριση) και η αποκωδικοποίησή τους, ο
προσανατολισµός στο χάρτη, η ανάκληση, ο επαναπροσδιορισµός της πληροφορίας
(ταξινόµηση, γενίκευση, σύνθεση), η κριτική θεώρηση και αξιολόγησή της, η σύγκριση,
η αντιπαράθεση και αναγωγή της σε προηγούµενα γνωστικά σχήµατα, η περιγραφή
(Clarke, 2003), ενώ ο Head (1984) επισηµαίνει ότι διαφέρει ως προς τον τρόπο
παρουσίασης της πληροφορίας (δεν διέπεται από κάποια αλληλουχία) και ως προς τη
χαρτογραφική σηµειωτική που δεν είναι τυποποιηµένη. Σχετίζεται άµεσα µε την
προϋπάρχουσα γνώση και τις ικανότητες των χρηστών να διαβάζουν, να αναλύουν
και να ερµηνεύουν την πληροφορία που εµπεριέχεται στο χάρτη, το πολιτισµικό τους
υπόβαθρο, τη φαντασία, τα ενδιαφέροντά τους και την ιδιοσυγκρασία τους (Gerber,
1984), ακόµη και το φύλο (Rieger, 1999). Συνοψίζοντας, διαφαίνεται ότι η
αναγνωστική προσέγγιση των χαρτών είναι ένα σύνθετο φαινόµενο, που δεν νοείται
µόνο στα πλαίσια της κατάκτησης δεξιοτήτων ενός γραµµατισµού γύρω από τους
χάρτες, αλλά απαιτεί συγκερασµό δεξιοτήτων, αντιληπτικών δεδοµένων, πολιτισµικών
και γνωστικών προϋποθέσεων, φιλτραρισµένα µέσα από διαφορετικούς τρόπους
πρόσληψης και αισθητικής απόδοσης.
Η παρούσα έρευνα και διδακτική παρέµβαση υιοθετεί τη σύγχρονη
επιστηµονική προσέγγιση της χαρτογραφικής απεικόνισης, όπου ο χάρτης εξετάζεται,
όχι ως ένα επικοινωνιακό όχηµα, αλλά ως µια από τις πολλές δυναµικές απεικονίσεις
των φαινοµένων στο χώρο, που µπορεί να αναζητήσει ένας χρήστης ως πηγή
πληροφοριών, ή µια βοήθεια, στις λήψεις αποφάσεων και συµπεριφορών στο χώρο.
∆ίνεται έµφαση, στο πώς ο χάρτης «απεικονίζει» µε τη λεκτική και µε τη σηµειωτική
έννοια και, πώς η όραση και η γνώση απεικονίζουν αυτήν την αναπαράσταση σε
µορφές που επιτρέπουν στον αναγνώστη του χάρτη την πρόσβαση στις έννοιες. Η
αλληλεπίδραση του χρήστη του χάρτη και του ιδίου του χάρτη, αντιµετωπίζεται ως ένα
σύνθετο πρόβληµα επεξεργασίας πληροφοριών, στο οποίο δηµιουργείται µια σειρά
νευρολογικών και έπειτα γνωστικών αναπαραστάσεων αυτού που αντιλαµβάνεται
οπτικά και αυτές οι αναπαραστάσεις εξετάζονται χρησιµοποιώντας σχήµατα που
προσφέρουν ένα πλαίσιο, µέσα στο οποίο η εικόνα που γίνεται αντιληπτή από το
χάρτη µπορεί να γίνει κατανοητή. ∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι ο αναγνώστης
οργανώνει στην αντίληψή του τα οπτικά δεδοµένα των χαρτών και επεξεργάζεται την

πληροφορία µέσα από διαδικασίες οµαδοποίησης και κατηγοριοποίησής τους. Για το
σκοπό αυτό ο χρήστης χαρτών ενεργοποιεί αντιληπτικούς µηχανισµούς ανίχνευσηςαναζήτησης, προσδιορισµού, αναγνώρισης και διάκρισης. ∆ιαπιστώθηκε ότι κατά την
οπτική αναζήτηση συµβόλων προκαλείται «σύγχυση» σε εκείνα τα σύµβολα που
εµφανίζονταν ως όµοια (Johnson, 1983). Επίσης, διαπιστώθηκε πως παρότι τα
εικονογραφικά σύµβολα απαιτούσαν µεγαλύτερους χρόνους εντοπισµού από ότι τα
αφαιρετικά σύµβολα, ήταν ευκολότερα στον προσδιορισµό τους (Forrest & Castner
1985).
Ένα άλλο στοιχείο που διαφοροποιεί τους χάρτες και δυσχεραίνει επιπλέον
την ανάπτυξη µιας γραµµατικής η οποία να περιγράφει µε τη µορφή κανόνων τον
τρόπο που «διαβάζονται» οι χάρτες, είναι οι ποικιλία των σχεδιαστικών εργαλείων του
χάρτη, τα οποία καθορίζονται από τη χρήση για την οποία προορίζονται (π.χ.
εργαλείο για τους ναυτικούς ή τους ταξιδιώτες), αλλά και από τους αποδέκτες του
(ενήλικες, παιδιά, γεωλόγοι κ.λπ.), καθώς και από το σκοπό (εκπαιδευτικό,
πληροφορικό κ.λπ.).
Ποικίλοι χάρτες αξιοποιούνται τόσο στην έρευνα όσο και στη διδακτική
παρέµβαση ως υλικό οικείο στα παιδιά, που εµπίπτει στην καθηµερινότητά τους και
ανάγεται

στα

βιώµατά

τους,

προκειµένου

να

καλλιεργήσουµε

δεξιότητες

χαρτογραφικού γραµµατισµού και να τα καταστήσουµε εγγράµµατα στην κοινωνία της
εικόνας.

2. Μέθοδος
Η παρούσα εργασία στόχευε, µέσα από σύγχρονα µαθησιακά περιβάλλοντα
και αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες -βασισµένες στην ιδέα της κατασκευής
χάρτη, ανάγνωσης και χρήσης του- τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να συµβολίσουν,
να αναπαραστήσουν οντότητες χώρου, να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν
πληροφορίες.
∆ιατυπώθηκε η υπόθεση ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας διαθέτουν µια
προηγούµενη χαρτογραφική γνώση κατά την συνδιαλλαγή µε το κοινωνικό
περιβάλλον, την οποία αξιοποιούµε, εµπλουτίζουµε και καλλιεργούµε µε την
εξάσκηση και τη διδασκαλία. Η καλλιέργεια της χαρτογραφικής γνώσης περιλάµβανε
την κατανόηση (ανάγνωση και ερµηνεία) και την παραγωγή χαρτών.
Αρχικά διερευνήθηκε η προϋπάρχουσα εµπειρία των παιδιών µε βάση τα
βιώµατά τους από την προηγούµενη έκθεσή τους στους χάρτες µε την αξιοποίηση
συζητήσεων, περιγραφών, ερωτήσεων, σχεδίων, καθώς και οι τρόποι που οι

µαθητές/τριες προσεγγίζουν αναγνωστικά το χάρτη. Το βασικό ερευνητικό ερώτηµα
ήταν η δυνατότητα αξιοποίησης των χαρτών από τους µαθητές/ µαθήτριες
προσχολικής ηλικίας για την κατάκτηση του εικονικού συστήµατος πληροφόρησης και
επικοινωνίας στο πλαίσιο ενός διαθεµατικού προγράµµατος σπουδών.
Η έρευνα και η διδακτική παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε σε τρία νηπιαγωγεία
αγροτικής περιοχής του Νοµού Μαγνησίας (2ο Μουρεσίου-Πήλιο, 1ο Μουρεσίου Τσαγκαράδας και 6ο Μουρεσίου-Ξουριχτίου), όπου τα παιδιά έχουν µερική έως
παντελή έκθεση σε χάρτες. ∆ιήρκησε συνολικά πέντε (5) διδακτικές ώρες,
µοιρασµένες σε εικοσάλεπτα κατά τη διάρκεια ενός τετραµήνου (Μάρτιος-ΑπρίλιοςΜάιος-Ιούνιος) και συµµετείχαν σ’ αυτή 24 παιδιά (12 αγόρια και 12 κορίτσια), εκ των
οποίων τα 18 ήταν νήπια (8 αγόρια και 10 κορίτσια) και τα 6 προνήπια (4 αγόρια και 2
κορίτσια). Τα παιδιά προέρχονται από οικογένειες εργατών, αγροτών και δηµοτικών
υπαλλήλων, αποφοίτων δηµοτικής ή µέσης εκπαίδευσης.
Η ερευνητική µέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η πειραµατική. Για τη συλλογή
των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη και η παραγωγή
σχεδίου. Η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε από τη νηπιαγωγό του τµήµατος, στο
γραφείο του σχολείου, αποµαγνητοφωνήθηκε και καταγράφηκε σε ηλεκτρονικά
αρχεία. Η διαδικασία διήρκεσε κατά µέσο όρο 20 λεπτά για το κάθε νήπιο χωριστά.
Το

ερωτηµατολόγιο

περιείχε

έντεκα

(11)

ερωτήσεις,

µε

τις

οποίες

διερευνήθηκαν οι αναπαραστάσεις των νηπίων για τους χάρτες µέσω της
αναγνώρισης διαφόρων τύπων (σχεδιάγραµµα, κάτοψη, αεροφωτογραφία, ιστορικό,
οδικό, πολιτικό, χωροτακτικό χάρτη κλπ), οι πηγές πληροφόρησης των νηπίων,
καθώς και οι αντιλήψεις τους για τη χρήση των χαρτών στην καθηµερινότητα, οι
διαδικασίες µε τις οποίες τα νήπια προσεγγίζουν ένα χάρτη στο σύνολό του, καθώς
και οι αναγνωστικές και ερµηνευτικές προσεγγίσεις των συµβόλων του. Επίσης,
εξετάστηκε η αναγνωρισιµότητα των συµβόλων προσανατολισµού από τα παιδιά, οι
γνώσεις τους για τα σηµεία του ορίζοντα και η δεξιότητα προσανατολισµού στον
χαρτογραφηµένο χώρο. Τέλος, διερευνήθηκε η προϋπάρχουσα γνώση των παιδιών
για τα βασικά δοµικά χαρακτηριστικά του χάρτη (τίτλο, υπόµνηµα, πυξίδα, σύµβολα)
και ο τρόπος συµβολικής αναπαράστασης χωρικών δεδοµένων µέσα από κατασκευή
του χάρτη της γειτονιάς τους.
Η µέθοδος επεξεργασίας των ερευνητικών δεδοµένων που εφαρµόστηκε ήταν
η ποιοτική ανάλυση δεδοµένων και η στατιστική επεξεργασία τους µε την
ποσοτικοποίησή τους και την περιγραφική – ερµηνευτική αναπαράστασή τους µε τη
χρήση γραφηµάτων και πινάκων. Ειδικότερα, επιχειρήθηκε «κατηγορική ταξινόµηση»
(Mason, 2003:238-298) των δεδοµένων και η οργάνωσή τους σε εννοιολογικές

κατηγορίες

(Scott,

1998:45;

Tesch,

1990:141),

προκειµένου

αυτά

να

ποσοτικοποιηθούν (Hardy & Bryman, 2004: 556).
Η ερευνητική διαδικασία υλοποιήθηκε µε το µοντέλο της συµµετοχικής
παρατήρησης µε συχνή παρουσία εξωτερικού παρατηρητή, που είχε ενηµερωθεί
αρχικά από την ερευνήτρια-εκπαιδευτικό για τους σκοπούς και τον τρόπο διεξαγωγής
της έρευνας, καθώς και για τη συµπλήρωση του φυλλαδίου παρατήρησης (Cohen,
χ.χ.: 137-141) κατά τη διεξαγωγή της διδακτικής παρέµβασης.
Η διδακτική παρέµβαση προέβλεπε τη χρήση ποικίλων ηλεκτρονικών και
έντυπων χαρτών, για να βοηθηθούν οι µαθητές να αναδιοργανώσουν τη γνώση τους
και τις αντιλήψεις τους για τους χάρτες και να ασκηθούν στη χρήση τους, στην
εξοικείωση και αναγνώριση βασικών δοµικών χαρακτηριστικών τους (σύµβολα,
υπόµνηµα, πυξίδα, τίτλος), στην απόκτηση τεχνικών ανάγνωσης και ερµηνείας της
εικονικής πληροφορίας που µεταφέρουν και γενικότερα στην καλλιέργεια δεξιοτήτων
χαρτογραφικού γραµµατισµού. Ειδικότερα, αναπτύχθηκαν αναπτυξιακά κατάλληλες
µαθησιακές δραστηριότητες και κατάλληλα δοµηµένα φυλλάδια εργασίας. Η έρευνα
ολοκληρώθηκε µ’ ένα τελικό ερωτηµατολόγιο, που ήταν όµοιο µε το αρχικό για
µεθοδολογικούς λόγους και µε απώτερο στόχο τη διερεύνηση της αλλαγής των
αρχικών ιδεών των παιδιών, την αξιολόγηση και ανατροφοδότηση της παρέµβασης.
Η διδασκαλία πραγµατοποιήθηκε µε εικοσάλεπτες (20΄) παρεµβάσεις,
ενσωµατωµένες στο εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα του νηπιαγωγείου, κάθε
Πέµπτη και για ένα τετράµηνο. Οι δραστηριότητες είναι χωρισµένες σε ενότητες:
i.

Εισαγωγή στους χάρτες

ii.

Τι πρέπει να γνωρίζω για να «διαβάσω» ένα χάρτη

iii.

«∆ιαβάζω» χάρτες

iv.

Παραγωγή χαρτών

v.

Η χρησιµότητα των χαρτών

vi.

Σύνδεση µε άλλα γνωστικά αντικείµενα
Για κάθε ενότητα αφιερώνονταν κατά µέσο όρο δύο (2) εικοσάλεπτα (20΄), ενώ

η σύνδεση µε άλλα γνωστικά αντικείµενα πραγµατοποιούνταν κατά τη διάρκεια του
υπόλοιπου εβδοµαδιαίου προγράµµατος.
Η διαθεµατική διδακτική παρέµβαση είχε στόχο την εννοιολογική αλλαγή, µέσα
από διαδικασίες γνωστικής σύγκρουσης και την οικοδόµηση της επιστηµονικής
άποψης

µε

τρόπο

ενεργό

και

βιωµατικό,

σε

δράσεις

οµαδοσυνεργατικές,

εποικοδοµητικού τύπου.
Τα καθήκοντα µοιράζονταν από τα νήπια στα µέλη των οµάδων και
καταστρώνονταν το χρονοδιάγραµµα των εργασιών τους. Οι παρεµβάσεις της

νηπιαγωγού

αφορούσαν

στην

οργάνωση

της

διδακτικής

διαδικασίας,

στην

παρότρυνση των νηπίων, στην ανατροφοδότηση της διαδικασίας µε επιπλέον
ερωτήµατα οι οποίες λειτουργούσαν ως πλαίσιο καθοδήγησης και περιόριζαν τα
διερευνητικά περιθώρια των µαθητών, καθώς και στην αξιολόγηση των µαθητών σε
όλα τα στάδια της πορείας της διδασκαλίας. Τα παιδιά εργάστηκαν ατοµικά, αλλά και
σε οµάδες (µεικτές ως προς την ηλικία και το φύλο: νήπια και προνήπια, αγόρια και
κορίτσια).
Αρχικά, τα παιδιά παρακινήθηκαν µε κατάλληλα σχεδιασµένες ερωτήσεις να
καταθέσουν την προϋπάρχουσα γνώση και εµπειρία τους γύρω από τους χάρτες και
σταδιακά µεταβήκαν στην εκµάθηση βασικών στοιχείων που σχετίζονται µε τους
χάρτες, µε στόχο την εξοικείωση και την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός τους. Έτσι,
η γνώση οικοδοµήθηκε σταδιακά µέσα από τη χρήση χαρτών, ενώ η εξάσκηση και η
εµπειρία επέτρεψαν την αυτοµατοποίηση µηχανισµών αναγνώρισης των βασικών
δοµικών χαρακτηριστικών των χαρτών (τίτλος, σύµβολα, πυξίδα, υπόµνηµα) και την
κατάκτηση των αντίστοιχων δεξιοτήτων.
Τα νήπια ήρθαν σε επαφή µε µεγάλη ποικιλία χαρτών - έντυπους και
ηλεκτρονικούς - και διερευνήθηκαν οι αναπαραστάσεις τους για τους χάρτες.
Επιδιώχθηκε η επικέντρωση του ενδιαφέροντος στα ιδιαίτερα στοιχεία που
χαρακτήριζαν κάθε χάρτη: όπως χρώµα, δοµή, σύµβολα, ιδιαίτερη τυπογραφική
µορφή. Στο τέλος κάθε αναζήτησης τα παιδιά επιχειρούσαν να µαντέψουνε το είδος
του χάρτη αξιοποιώντας την προηγούµενη συζήτηση. Στο τέλος της διαδικασίας
υποδείχθηκαν τα βασικά και κοινά χαρακτηριστικά των χαρτών. Μετά από αυτή την
επαφή και διερεύνηση των γνώσεων και ενδιαφερόντων των παιδιών άρχισε η
συστηµατική διδασκαλία των δοµικών χαρακτηριστικών των χαρτών και των τεχνικών
που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των χαρτών (προσανατολισµός, υπόµνηµα,
σύµβολα, τίτλος). Συζητήθηκε η «γραµµατική» ή το συντακτικό των εικόνων – ο
τρόπος δηλαδή µε τον οποίο παρατίθενται, η οπτική γωνία, κ.λπ. - οι οποίες σε
συνδυασµό µε τα επιµέρους χαρακτηριστικά της εικόνας συνεργάζονται για την
παραγωγή νοήµατος.
Την ανάγνωση-ανάλυση της εικόνας ακολούθησε η παραγωγή εικόνων από τα
ίδια τα παιδιά, τα οποία εµπλέκονταν σε µια διαδικασία ενσωµάτωσης των γνώσεων
που εποικοδοµητικά απέκτησαν από την προηγούµενη διαδικασία στα δικά τους
δηµιουργήµατα. Στη φάση αυτή του «γραψίµατος» µε εικόνες, οι εκπαιδευτικοί
παρείχαν στα παιδιά ένα σενάριο µε ένα ενσωµατωµένο πρόβληµα, για το οποίο
καλούνταν τα παιδιά να δηµιουργήσουν µια σειρά από εικόνες που υπηρετούν ένα
σκοπό (π.χ. να προσανατολίσουν, να φτιάξουν το πλάνο της τάξης). Επίσης, η

διδακτική παρέµβαση περιελάµβανε δραστηριότητες περιήγησης, παρατήρησης και
καταγραφής πραγµατικών χώρων, προκειµένου να αποκτηθεί η απαραίτητη
πληροφορία και γνώση που θα κωδικοποιηθεί στο χάρτη που θα παραγάγουν και
άλλοτε πάλι έπονται της παρουσίασης ενός χάρτη, µε σκοπό την αντιπαράθεση της
κωδικοποιηµένης πληροφορίας-συµβόλου µε το πραγµατικό αντικείµενο, ώστε να
κατανοηθεί η έννοια του συµβόλου και η σχέση του µε το αναφερόµενο. Στη διάρκεια
των περιηγήσεων συγκεντρώνονταν εικόνες και φωτογραφίες ως ευκαιρίες για
ανάκληση και ταξινόµηση κατά λογική ακολουθία των χώρων και αντικειµένων που
επισκέφτηκαν και συνάντησαν, προκειµένου να συµπεριληφθούν σε χάρτες ως
εικονικά πλέον σύµβολα, που αναπαριστούν µια αλληλουχία αντικείµενων και
διαδροµών. Η διαδικασία χαρτογραφικής απεικόνισης ξεκίνησε µε µικρούς και οικείους
στα νήπια χώρους, όπως το δωµάτιό τους, η τάξη τους ή η αυλή του σχολείου τους
και σταδιακά αυξήθηκε η κλίµακα.
Τέλος, αξιοποιήθηκε η λογοτεχνία για την πραγµατοποίηση άτυπων
δραστηριοτήτων

µε

τους

χάρτες

και

την

εξοικείωση

µε

τα

σύµβολα.

Χρησιµοποιήθηκαν λογοτεχνικά και αυτοσχέδια κείµενα, που περιλαµβάνουν στην
πλοκή τους αλυσιδωτές εξελίξεις σε διαφορετικούς χώρους. Κατά την ανάγνωση των
ιστοριών τα νήπια σχεδίαζαν πρόσωπα, αντικείµενα, ζώα ή οτιδήποτε άλλο
χαρακτηρίζει και αντιπροσωπεύει την εξέλιξη του µύθου τα οποία τοποθετούνταν στο
πάτωµα ακολουθώντας την αφήγηση, µε σκοπό τη δηµιουργία των διαδοχικών
βηµάτων που περιγράφονται στην ιστορία. Αυτός ο χάρτης µπορεί να θεωρηθεί ο
πρόδροµος ενός πραγµατικού χάρτη και συνιστά µια εισαγωγή στην έννοια των
χαρτών

και

της

συµβολικής

αναπαράστασης

που

υπηρετούν,

η

οποία

πραγµατοποιείται απλά µε τη µεταφορά της απεικόνισης µιας διαδροµής από το
έδαφος στο χαρτί.
Γενικά, οι δραστηριότητες στο σύνολό τους επέτρεψαν την έκφραση των
παιδιών µε ποικίλους εναλλακτικούς τρόπους, που βασίζονται στην εικονική και
συµβολική απόδοση της πληροφορίας µε στόχο την επικοινωνία. Επίσης, τα παιδιά
εξοικειώθηκαν και κατάκτησαν τη νέα γνώση µέσα από συγκρίσεις, αναζητήσεις
οµοιοτήτων και διαφορών, αντιστοιχίσεις και ταξινοµήσεις, και ταυτόχρονα συνέδεσαν
την αποκτηθείσα γνώση µε την προϋπάρχουσα µε παιγνιώδη τρόπο και
καθοδηγούµενη παρατήρηση µέσα από τη χρήση αυθεντικών χαρτών.

3. Αποτελέσµατα
Η παρούσα µελέτη υποστηρίζει ότι η παροχή εποικοδοµητικών, συνεργατικών
και αυθεντικών περιβαλλόντων µάθησης µε τη χρήση χαρτών µπορεί να οδηγήσει τα
παιδιά σε θετικά µαθησιακά αποτελέσµατα, που επιδιώκουν και εξασφαλίζουν την
κατάκτηση της δεξιότητας του χαρτογραφικού γραµµατισµού µέσα από παιγνιώδεις,
ευχάριστες και αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές µε
τη σειρά τους λειτουργούν παρωθητικά για τους µαθητές στην οικοδόµηση της
γνώσης και τη σύνδεσή της µε τις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις, την
καθηµερινότητα, αλλά και τα προσωπικά βιώµατα καθώς και την πρότερη γνώση και
εµπειρία των µαθητών.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως υπάρχει µια ικανοποιητική εκπλήρωση των
ερευνητικών και διδακτικών στόχων.
Στην διδακτική παρέµβαση ζητήθηκε από τους/τις µαθητές/τριες να εξετάσουν
το υλικό που τους παρουσιάζεται και τα δεδοµένα στους χάρτες και να οδηγηθούν σε
συµπεράσµατα, συχνά προβαίνοντας σε συνδυασµούς, συγκρίσεις και συνεκτιµήσεις
περισσοτέρων του ενός δεδοµένων προκειµένου να επιλύσουν ένα πρόβληµα. Αυτό
βοηθά στην καλλιέργεια της σκέψης ανώτερου επιπέδου, ενώ η χρήση ποικίλων
διδακτικών στρατηγικών ανταποκρίνεται στα διαφορετικά στυλ µάθησης των
µαθητών/τριών.
Καθώς οι µαθητές εξοικειώνονται µε τη γραµµατική και το συντακτικό των
εικόνων,

όπως

συµβαίνει

µε

όλους

τους

αρχάριους

αναγνώστες,

αφού

αυτοµατοποιήσουν τους µηχανισµούς της αποκωδικοποίησης, περνούν στην
αναγνωστική ευχέρεια και αξιοποιούν µια ποικιλία ενδείξεων – τις οποίες συνδυάζουν
µε την εµπειρία τους και τους κοινούς κοινωνικοπολιτισµικούς κώδικες – για να
εξάγουν και να ερµηνεύσουν τα µηνύµατα που εκπέµπουν τα σύµβολα στους χάρτες.
Έτσι, τα παιδιά αναπτύσσουν µια γλώσσα σχετική µε τα χαρτογραφικά σύµβολα,
συζητούν και να αναλύουν εικόνες και αντιµετωπίζουν πλέον την εικόνα κριτικά.
∆ιαπιστώθηκε ότι ο χρήστης χαρτών µε µερική ή µεσαία εµπειρία αρχικά
περιορίζεται στην επιφανειακή χρήση του χάρτη, ενώ πολύ αργότερα χρησιµοποιεί
άλλου είδους θεµατικούς χάρτες (π.χ. οδικούς χάρτες, χάρτες πόλεων, κ.λπ.) και
εξειδικεύει την αναζήτηση. Στις µικρές ηλικίες που υστερούν σε αναγνωστικές
δεξιότητες, η αναζήτηση κατευθύνεται από την ερµηνεία συµβόλων και η
αποτελεσµατικότητά της καθορίζεται από το βαθµό αναγνωρισιµότητας του
συµβόλου. Στη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας συµβάλλει η καθοδηγούµενη
αναζήτηση προσανατολισµένη προς ένα στόχο που λειτουργεί ως κίνητρο για την

ενεργοποίηση της διαδικασία ανάγνωσης ενός χάρτη (π.χ. η χρήση του χάρτη στο
παιχνίδι του κρυµµένου θησαυρού). Η εξοικείωση µε τέτοιου είδους χάρτες από µικρή
ηλικία καθιστά το παιδί σταδιακά ικανό χρήστη όλων των ειδών χαρτών που διέπονται
από µια κοινή λογική πλοήγησης και παράλληλα, αναπτύσσει µηχανισµούς ελέγχου
της ακρίβειας, της επικαιρότητας και της αξιοπιστίας τους (Feldmann, 1996). ∆όθηκαν,
λοιπόν, ποικίλοι χάρτες, µε αυξανόµενο βαθµό δυσκολίας ως προς το µέγεθος και τον
τρόπο σηµείωσης της παρεχόµενης πληροφορίας (αρχικά λίγα και εικονικά σύµβολα,
σταδιακά περισσότερα και συµβατικά) και µε συγκεκριµένες δραστηριότητες
προσανατολισµένες
αναγνωστικών

σ’

ένα

δεξιοτήτων

στόχο.
των
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παιδιών,

σταδιακή

αυτοµατοποίηση

βελτίωση

των

των

µηχανισµών

αποκωδικοποίησης και γενίκευσή τους σε όλα τα είδη χαρτών, µετατρέποντάς τα σε
αποτελεσµατικότερους χρήστες χαρτών που αντιλαµβάνονται το µήνυµα και ικανούς
να παραγάγουν οι ίδιοι πληροφορία µε αντίστοιχο εικονικό ή αυθαίρετο τρόπο.
Κατά τη διαδικασία της χαρτογράφησης τα παιδιά καλούνται να κάνουν
επιλογές µε την έννοια να αποφασίσουν τι θα χρησιµοποιήσουν και πώς θα το
αναπαραστήσουν (Castner, 1999) Έτσι, οι µαθητές/τριες κατά τη διάρκεια της
διδακτικής παρέµβασης άρχισαν νοητικές διεργασίες, κλήθηκαν να κάνουν υποθέσεις,
να προβούν σε ερµηνείες, να διατυπώσουν λεκτικά τις παρατηρήσεις τους, να
εργαστούν οµαδικά, να συλλέξουν πληροφορίες και να τις επεξεργαστούν και τελικά,
µέσα από µια διαδικασία προσωπικής αναζήτησης, αλλά και στήριξης από την οµάδα,
να οικοδοµήσουν γνώση. Κατά τη διάρκεια της χαρτογράφησης οι συµµετέχοντες
διαπίστωσαν ότι, προκειµένου να εξασφαλιστεί η αντικειµενικότητα στην ερµηνεία και
να αυξηθεί το ποσοστό κοινών ερµηνευτικών προσεγγίσεων ανάµεσα στους
αναγνώστες των χαρτών, αλλά και να αποθηκευτεί η πληροφορία που µεταφέρει το
σύµβολο, επιβάλλεται η χρήση και δηµιουργία υποµνήµατος Το υπόµνηµα δεν
καταρτίζεται αποκλειστικά στην αρχή της διαδικασίας χαρτογράφησης, αλλά είναι το
προϊόν επεξεργασίας και διαλογικής διαπραγµάτευσης των αρχικών προτάσεων για
το τι και πώς θα αναπαρασταθεί. Οι ερωτήσεις υποβλήθηκαν σε επανέλεγχο για την
αναπαραστατική τους επάρκεια και το βαθµό συνάφειας µε το πραγµατικό αντικείµενο
που αναπαριστούν, καθώς και την αντικειµενικότητά τους. Φάνηκε ότι συχνά οι
επιλογές των παιδιών για το τι και το πώς θα αναπαραστήσουν µια πληροφορία,
καθορίζεται ή/και περιορίζεται από τα µέσα γραφικής αναπαράστασης που έχουν στη
διάθεσή τους. Κάποια παιδιά θα πρέπει να θεωρηθούν ως ειδικοί, οι οποίοι κατέχουν
ένα σύνολο δεξιοτήτων και στρατηγικών, τις οποίες ανακαλούν προκειµένου να
εκτελέσουν δραστηριότητες που περιλαµβάνουν χρήση χαρτών µε διαφορετικές
απαιτήσεις. Εποµένως, κατά το σχεδιασµό λήφθηκαν υπόψη και τα διαφορετικά

επίπεδα γραµµατισµού και παράλληλα επιµεληθήκαµε τα είδη των χαρτών που θα
εξυπηρετήσουν µε τον καταλληλότερο τρόπο το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό σκοπό και
που σέβονται τις νοητικές δυνατότητες και δεξιότητες των χρηστών, στους οποίους θα
διατεθούν. Για το λόγο αυτό, και για να καλυφθούν οι ανάγκες παιδιών µε
περιορισµένη σχεδιαστική ικανότητα, αλλά και για λόγους εξοικείωσης µε την
τεχνολογία, προτάθηκαν δραστηριότητες µε την χρήση Η/Υ. Η χαρτογράφηση µε την
αξιοποίηση της τεχνολογίας (π.χ. ψηφιακή κάµερα, Η/Υ), διεύρυνε και επέκτεινε τις
αναπαραστατικές ικανότητες των µαθητών/τριών, διευκόλυνε την οπτικοποίηση της
πληροφορίας και κατ’ επέκταση την αναγνωστική ικανότητα των χρηστών. Στην
παρούσα διδακτική παρέµβαση οι ηλεκτρονικοί χάρτες προσέλκυσαν το ενδιαφέρον
των νηπίων µε την κίνηση και την δυναµική τους, ωστόσο, ο χειρισµός τους τα
δυσκόλεψε, καθώς απαιτούσε ιδιαίτερες δεξιότητες τεχνολογικού γραµµατισµού, αλλά
κυρίως του προσανατολισµού σ’ έναν αφαιρετικό κόσµο όπως είναι ο κόσµος του
διαδικτύου που γι’ αυτά φάνταζε απόµακρος και δεν ταυτίζονταν µε την
πραγµατικότητα.
Τα παιδιά βελτίωσαν σηµαντικά την κατανόησή τους γύρω από τους χάρτες
µέσα από τις ευκαιρίες που τους παρείχαµε για µάθηση και εµπλοκή τους σε
δραστηριότητες που προβλέπουν χρήση ποικίλων, πραγµατικών και οικείων σ’ αυτά
χαρτών και που επίσης, διέπονται από ένα βαθµό αυξανόµενης πολυπλοκότητας,
όσον αφορά την πληροφορία που περιέχουν. Η σύνδεση και η συσχέτιση
αφηρηµένων χαρτογραφικών εννοιών µε πληροφορίες για οικεία και γνωστά σ’ αυτά
περιβάλλοντα, βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν τις αφηρηµένες και εκλεπτυσµένες
χαρτογραφικές έννοιες. Γι’ αυτό, η διδασκαλία ξεκίνησε µε την αξιοποίηση της
εµπειρίας που έχουν ήδη αποκοµίσει τα παιδιά γύρω από την εικόνα και το χάρτη
µέσα από την πραγµατική ζωή και τη γνώση και η οποία µετατράπηκε σε διδακτική
πρακτική (Kwan, 1999:3).
Στην προσχολική ηλικία είναι σηµαντικό οι δεξιότητες ανάγνωσης και
σχεδιασµού χαρτών µε την αξιοποίηση συµβόλων να καλλιεργούνται στα πλαίσια του
άµεσου περιβάλλοντός τους (σχολείο και γειτονιά), αξιοποιώντας ένα σύνολο
εµπειριών που αναφέρονται σ’ αυτό (Uttal, 2000), αυξάνοντας έτσι την ακρίβεια στην
αναπαράσταση, ενώ παράλληλα αποκτούν µε πολυαισθητηριακό τρόπο εµπειρία της
τρισδιάστατης πραγµατικότητας, την οποία και αποτυπώνουν δυσδιάστατα οι χάρτες
κατά τρόπο συµβολικό και αφαιρετικό. Για το λόγο αυτό η παραγωγή χαρτών ξεκίνησε
µε την χαρτογράφηση του άµεσου περιβάλλοντός τους (τάξη, προαύλιο, γειτονιά).
Έρευνες έχουν αποφανθεί για την συµπληρωµατική σχέση κατάκτησης δεξιοτήτων
ανάγνωσης χαρτών και σχεδίασης χαρτών στη συνολική διαδικασία προσέγγισης τους

(Umek, 2003:28). ∆ιαπιστώθηκε ότι η ανάγνωση χαρτών δεν θα µπορούσε να
τελεσφορήσει αποκοµµένη από τη χαρτογράφηση. Πρόκειται για διαδικασίες
παράλληλες
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ταυτόχρονα

συµπληρωµατικές.

Η

χρήση

χαρτών

για

τον

προσανατολισµό µας στο χώρο καλλιεργεί την περιβαλλοντική συνείδηση, όπως αυτό
αποδεικνύεται από τις λεκτικές περιγραφές και τα σχέδια των παιδιών που
συµµετείχαν σε ανάλογες δραστηριότητες (Livni & Bar, 1999), και παράλληλα
συνεισφέρει στη δόµηση και διατύπωση εννοιών - κυρίως χωρικών - που µπορούν να
αποδοθούν γραφικά µε µεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά και τρόπο εναλλακτικό του
λεκτικού. Παιδιά που είδαν ένα χάρτη ήταν ικανότερα στην κατασκευή χαρτογραφικών
απεικονίσεων, ακόµη και για τοποθεσίες που δεν συµπεριλαµβάνονταν στους χάρτες
(Uttal, 2004). Αποδείχθηκε ότι αρχικά τα παιδιά δυσκολεύονταν να εκτελέσουν
διαδροµές που τους ανακοινώνονταν εν είδη εντολών από τη νηπιαγωγό ή τους/τις
συµµαθητές/τριες. Όταν, όµως, η περιήγηση στον χώρο προηγούνταν και
ολοκληρωνόταν οι προγραµµατισµένες και σχετικές µ’ αυτόν χώρο δραστηριότητες
(π.χ. η φωτογράφηση κτιρίων ή ο σχεδιασµός µε απλά σκίτσα σηµείων αναφοράς
κατά τη διάρκεια µιας διαδροµής), διαφάνηκε ότι τα παιδιά απέδιδαν γραφικά
(χαρτογράφηση) µε µεγαλύτερη ευχέρεια και ακρίβεια τη διαδροµή που είχε
προηγηθεί, επιλέγοντας το κατάλληλο και σχετικό λεξιλόγιο που αντιστοιχούσε σε
ανάλογες χωροχρονικές έννοιες.
Η εξοικείωση των χρηστών µ’ ένα είδος χαρτών δε συνεπάγεται και την
εξοικείωση µε όλους τους τύπους χαρτών διαφορετικής κατηγορίας ή θέµατος. Για το
σκοπό αυτό στη διδακτική παρέµβαση αξιοποιήθηκαν διάφορα είδη χαρτών, τα οποία
συνδυάζουν σύµβολα και κείµενο, για να αναπαραστήσουν και να επικοινωνήσουν
πληροφορίες.
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χαρακτηριστικά των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και υπηρετούν πληρέστερα
τους σκοπούς της διδακτικής παρέµβασης. Κριτήριο επιλογής αποτέλεσε ο βαθµός
γενίκευσής τους, ο βαθµός εικονικότητάς τους, η οπτική τους, τα τυπογραφικά
χαρακτηριστικά τους, η θεµατική τους (οδικός χάρτης, χάρτης καιρού κ.λπ.), η
κλίµακα, το είδος της πληροφορίας που παρέχει και το µέγεθος της πολυπλοκότητάς
τους. Επιλέχθηκαν ακόµη και χάρτες µε λατινικό αλφάβητο, καθώς το κείµενο των
χαρτών δεν µας απασχόλησε καθόλου στην παρούσα διδακτική παρέµβαση, η οποία
επικεντρώθηκε στα εικονικά σύµβολα.
Οι µαθητές/τριες συνηθέστερα έρχονται αντιµέτωποι µε χάρτες που καλούνται
να ερµηνεύσουν και σπανιότερα καλούνται να δηµιουργήσουν χάρτες, που ως
δραστηριότητα
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να

συνεργαστούν οµαδικά και να πάρουν αποφάσεις για το ποια αντικείµενα του χώρου

θα απεικονίσουν γραφικά, για να συµπεριληφθούν στο χάρτη, µε ποια κριτήρια θα
γίνει αυτή η επιλογή και µε ποιο τρόπο θα γίνει η αναπαράσταση (φωτογραφίες του
χώρου, σκίτσα, σύµβολα, τρισδιάστατα κ.λπ.) (Tyner, 1992). Για το λόγο αυτό, δόθηκε
έµφαση στην χαρτογράφηση χώρων, η οποία ενίσχυσε την εµπειρία που αποκόµισαν
από την επαφή τους µε αυθεντικούς χάρτες. Η µελέτη των σχεδίων τους µας
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χαρακτηριστικά των αντικειµένων που εκτιµούν ότι αξίζει να απεικονιστούν για να
επικοινωνήσουν µε τους µελλοντικούς αναγνώστες αυτών των χαρτών. Για το σκοπό
αυτό, και αφού ολοκληρώσουν τις εργασίες τους προτείνεται να αναρτώνται σε
πίνακες ανακοινώσεων. Ειδικότερα, όταν πρόκειται για χάρτη του ίδιου χώρου που
παράγουν όλες οι οµάδες, αυτό επιτρέπει στο δάσκαλο µεν να συλλέξει πληροφορίες
για το διαφορετικό βαθµό κατάκτησης από τους µαθητές/τριες βασικών δεξιοτήτων
οπτικού γραµµατισµού και της ικανότητάς τους να παρουσιάσουν την πληροφορία µε
εναλλακτικούς τρόπους όπως η εικόνα, στους συµµαθητές δε να ελέγξουν την
αποτελεσµατικότητα του συµβόλου ως προς τον επικοινωνιακό του σκοπό και να
ανατροφοδοτηθούν.
Η κατάκτηση τεχνικών αποκωδικοποίησης-ανάγνωσης των χαρτών από
τους/τις µαθητές/τριες τους επέτρεψε να αποκτήσουν γνώση του περιβάλλοντός τους,
να το χειριστούν και να διαλεχθούν µ’ αυτό µε τρόπο που προάγει την ενεργητική
συµµετοχή τους, να παραγάγουν γνώση που ανακάλυψαν οι ίδιοι - αλλά και µέσα στα
πλαίσια της οµάδας (Trifonoff, 2004) – να διαχειριστούν την πληροφορία, να σταθούν
κριτικά απέναντί της και να εµφυσήσουν ζωή στις άψυχες και ακατανόητες χωρικές
αναπαραστάσεις των χαρτών. H αναγνωστική προσέγγιση των χαρτών είναι ένα
σύνθετο φαινόµενο που δεν νοείται µόνο στα πλαίσια της κατάκτησης δεξιοτήτων ενός
γραµµατισµού γύρω από τους χάρτες, αλλά απαιτεί συγκερασµό δεξιοτήτων,
αντιληπτικών

δεδοµένων,
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γνωστικών

προϋποθέσεων,

φιλτραρισµένα µέσα από διαφορετικούς τρόπους πρόσληψης και αισθητικής
απόδοσης. Όλες αυτές οι διαδικασίες συνάδουν µε τη σύγχρονη εκπαιδευτική
αντίληψη και πρακτική, επιβάλλονται από την εικονική πραγµατικότητα που κυριαρχεί
και επιβάλλουν την άµεση εισαγωγή της διδασκαλίας δεξιοτήτων αναζήτησης οπτικής
πληροφορίας, κριτικής σκέψης και ερµηνευτικής προσέγγισής της για την ευόδωση
της επικοινωνίας και την προαγωγή της γνώσης.
Η κατάκτηση από τα παιδιά των δεξιοτήτων γύρω από τους χάρτες τελείται σ’
ένα µαθησιακό περιβάλλον πλούσιο σε εµπειρίες και σε ευκαιρίες για εξάσκηση σε
τέτοιου είδους αναπαραστάσεις, µέσα από δραστηριότητες που κεντρίζουν το
ενδιαφέρον των παιδιών, είναι αναπτυξιακά κατάλληλες και προωθούν την ενεργητική

συµµετοχή τους. Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στη διδακτική παρέµβαση
είναι κυρίως συλλογικές και ευνοούν την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τη χρήση
της τεχνολογίας, τον προφορικό και το γραπτό λόγο.
Η παρουσία του/της νηπιαγωγού κατά την ενασχόληση των παιδιών µε τα
φύλλα δραστηριοτήτων επιχειρήθηκε να είναι διακριτική, κυρίως διευκολυντική
(facilitator)

και

δραστηριότητες

καθοδηγητική.
µε

το

Σε

διαδίκτυο

ορισµένες
ή

στην

περιπτώσεις,
κατανόηση

βέβαια,

χρήσης

(π.χ.

σε

ηλεκτρονικών

εγκυκλοπαιδειών), κρίθηκε αναγκαίο ο/η νηπιαγωγός να λειτουργήσει ως πρότυπο και
να αξιοποιήσει το ρόλο της άµεσης διδασκαλίας. Παράλληλα, η επιλογή του
συνεργατικού µοντέλου εργασίας βοήθησε στις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών.
Καθώς σταδιακά εξοικειώνονταν µε τη δουλειά σε οµάδες, οι µεταξύ τους συγκρούσεις
µειώθηκαν ραγδαία και η επικοινωνία κατά τη διάρκεια της απασχόλησης γινόταν
ολοένα και πιο ουσιαστική, δηµιουργική και υποβοηθητική, ενώ ο βαθµός αυτοαποτελεσµατικότητας αυξήθηκε.
Οι µαθητές/τριες που αποτελούσαν το δείγµα της έρευνας είχαν µερική έως
ελλιπή πληροφορία, οδηγία, γνώση ή πρακτική εµπειρία ως προς την χρήση χαρτών,
την ανάγνωση συµβόλων, τον προσανατολισµό πριν από τη διδακτική παρέµβαση. Η
διαπίστωση αυτή ενισχύθηκε από τις απαντήσεις των παιδιών στα αρχικά
ερωτηµατολόγια. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η επαφή και άσκηση των µαθητών µε
χάρτες προάγει τη γνώση γύρω απ’ αυτούς, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι γίνονται
γεωγράφοι ή χαρτογράφοι. Μπορούν, όµως, και πρέπει µε την κατάλληλη
υποστήριξη, µε την αξιοποίηση ενεργητικών/διερευνητικών µεθόδων µάθησης και σε
κάποιο βαθµό ανάλογα µε τις δυνατότητες τους, να γνωρίζουν τα δοµικά
χαρακτηριστικά των χαρτών και να αποκωδικοποιούν την εικονική πληροφορία σ’
αυτούς. Αν ο στόχος των εκπαιδευτικών δεν εξαντλείται στην στείρα αναπαραγωγή
ενός σώµατος γνώσεων, αλλά στην εξάσκηση των παιδιών σε κριτικές, νοητικές και
επικοινωνιακές δεξιότητες, τότε η σύγχρονη διδακτική της προσχολικής ηλικίας θα
πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην παιδαγωγική αξιοποίηση της εικόνας ως µέσου
προσωπικής ανάπτυξης των µαθητών, επικοινωνίας και πληροφόρησής τους. Σε αυτό
το πλαίσιο οι µαθητές/τριες θα πρέπει να µυηθούν στην ορολογία των δοµικών
χαρακτηριστικών των χαρτών (π.χ. υπόµνηµα, σύµβολο), να αποκωδικοποιούν τα
σύµβολα, να διαβάζουν και να ερµηνεύουν την εικόνα και να στέκονται κριτικά
απέναντι σ’ αυτή.

4. Συζήτηση
Μετά την πρώτη εφαρµογή της συγκεκριµένης διδακτικής παρέµβασης µπορεί
να υποστηριχτεί η συνέχισή της, στοχεύοντας σε µια ουσιαστική βελτίωση των όποιων
αδυναµιών ή ελλείψεών της. Η έρευνα θα µπορούσε να έχει µεγαλύτερη εγκυρότητα,
αν επαναλαµβανόταν µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα στην ίδια οµάδα. Η
πρόταση αυτή θα µπορούσε να έχει σηµαντικότερα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα, αν η
επεξεργασία των χαρτών ως συµβολικών αναπαραστάσεων χωρικής πληροφορίας
από τα παιδιά δεν είναι ευκαιριακή, αλλά ενσωµατώνεται στην καθηµερινή διδακτική
πρακτική. Αυτό απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας της συνολικής εκπαίδευσης των παιδιών,
αλλά και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε σύγχρονες στρατηγικές διδασκαλίας
(Messaris, 1996).
Επίσης θεωρείται αναγκαίο να αυξηθεί το δείγµα της έρευνας, για να
αποκτήσουν µεγαλύτερη εγκυρότητα και αξιοπιστία τα ερευνητικά δεδοµένα. Το
δείγµα στην πλειοψηφία του αντλήθηκε από κατεξοχήν αγροτικές περιοχές, γεγονός
που γεννά προκλήσεις και αποκτά ερευνητικό ενδιαφέρον για µελλοντική επανάληψη
της έρευνας µε δείγµα που θα προέρχεται από αστικές περιοχές και που θα προβαίνει
σε συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των δύο ερευνών.
Η αξιοποίηση ποικίλων χαρτών σε αυθεντικά πλαίσια κατά τη διάρκεια της
διδακτικής παρέµβασης, συντέλεσε στην ενίσχυση των θεωρητικών απόψεων και των
ερευνητικών δεδοµένων που υποστηρίζουν την αναγκαιότητα εξοικείωσης των
παιδιών προσχολικής ηλικίας µε αυτό το είδος πολυτροπικού κειµένου και την
ικανότητα να προσλαµβάνουν και να παραγάγουν πληροφορία αξιοποιώντας την
προϋπάρχουσα εµπειρία και εµπλουτίζοντάς τη µε νέα. Η εµπειρία, συµβαδίζοντας µε
την εξάσκηση σε τέτοιου είδους αναγνώσεις, αναλύσεις και ερµηνείες που αξιοποιούν
την εικόνα, συντείνουν στην ευόδωση της επικοινωνίας µε σύγχρονους τρόπους που
επιβάλλονται από τις κοινωνικοοικονοµικές αλλαγές και πολιτισµικές επιταγές και στον
εκσυγχρονισµό των δεξιοτήτων γραµµατισµού. Τα παιδιά, ως µελλοντικοί πολίτες,
εξοπλίζονται µε εφόδια διαχείρισης της εικονικής πληροφορίας, που τείνει να
συνδιαµορφώνει νοήµατα στις µέρες µας και να καθορίζει την επικοινωνία.
Ωστόσο, η διδακτική αξιοποίηση των χαρτών για την καλλιέργεια του οπτικού
γραµµατισµού,

απαιτεί

µακροχρόνιες

και

επαναλαµβανόµενες

διδακτικές

παρεµβάσεις. Τα ερευνητικά αποτελέσµατα της παρούσας παρέµβασης, παρέχουν
ενδείξεις για µελλοντικές διδασκαλίες του χαρτογραφικού γραµµατισµού, µε
µεγαλύτερους δείκτες αποτελεσµατικότητας µέσα από την αξιοποίηση των χαρτών,
στο πλαίσιο σχεδίων εργασίας, που επιτρέπουν την καλλιέργεια της δεξιότητας

ανάγνωσης της εικόνας και χρήσης της ως µέσου επικοινωνίας και πληροφόρησης
µέσα από όλα τα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα που προβλέπει το Αναλυτικό
Πρόγραµµα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο.
Η πρόκληση για µετάβαση από την κειµενοκεντρική εκπαιδευτική πρακτική
στην πολυτροπική γίνεται ολοένα και εντονότερη και η ανάγκη για τον εµπλουτισµό
της µε άφθονα και δυναµικά οπτικά στοιχεία επιτακτικότερη. Ενώ η τεχνολογία
παρέχει την υποδοµή για µια στροφή προς αυτή την κατεύθυνση και το εµπόριο και η
διαφήµιση µας έχει ήδη τροφοδοτήσει µε ανάλογα παραδείγµατα, η εκπαιδευτική
πολιτική παραµένει προσκολληµένη στην δοκιµασµένη παράδοση προηγούµενων
εποχών. Η επιτυχής µετάβαση δεν εξαρτάται µόνο από την επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών και την εκπαίδευση των µαθητών, αλλά απαιτεί την υιοθέτηση
διδακτικών στρατηγικών που θα πλαισιώνονται από ανάλογους στόχους και τη
δέσµευση του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η διαµόρφωση οπτικά
εγγράµµατων κοινωνιών συνοδεύεται από αλλαγή τους τρόπου που αυτές
αντιλαµβάνονται

τον

κόσµο,

επιλύουν

τα

προβλήµατα,

συνεργάζονται

και

επικοινωνούν. Εποµένως, επιβάλλεται η επανεξέταση των ακαδηµαϊκών στόχων και
των αξιών και πεποιθήσεων που επιδιώκονται, ο επαναπροσδιορισµός των γενικών
παιδαγωγικών επιδιώξεων και η αποσαφήνιση του όρου «εγγράµµατος» άνθρωπος
στον 21ο αιώνα.
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