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Santrauka
Edukacijoje, kaip ir kitose srityse, plačiai plinta vizualizacija. Naujai žiūrima į tradicinius ugdymo proceso dalyvius ir priemones. Tyrimais įrodyta, kad kartografinės
informacijos suvokimas labai glaudžiai susijęs su mokinių erdvinio mąstymo išsivystymu ir intelekto lygiu.
Straipsnio autorius, pasitelkęs į pagalbą skirtingų klasių moksleivius, atliko tyrimą, kuris leido įvertinti jų gebėjimą skaityti žemėlapius ir orientuotis vietovėje.
Atliktas tyrimas padėjo nustatyti, į kokius kartografinius žemėlapio elementus pirmiausiai atkreipia dėmesį skirtingų amžiaus grupių vaikai, bandydami nustatyti vietovėje matomo objekto vietą žemėlapyje. Pagal skirtingų klasių moksleivių gebėjimą
erdviškai mąstyti išsiaiškintas būtinų kartografinių elementų poreikis žemėlapyje, atsižvelgiant į moksleivių amžių.
Reikšminiai žodžiai: erdvinis mąstymas, GPS, žemėlapiai.

Kartografiniai kūriniai yra neatsiejama geografijos pamokų metodinė priemonė. Tyrimais įrodyta, kad kartografinės informacijos suvokimas labai glaudžiai susijęs su mokinių intelekto lygiu (Piaget, 1997). Kartografinių kūrinių
naudojimo tikslas žemesnėse mokyklos klasėse yra papildyti ir tobulinti geografijos žinias. Aukštesnėse klasėse žemėlapiai ir kiti kartografiniai kūriniai naudojami teritorinei analizei (regiono, šalies, žemyno mastu) atlikti. Tačiau abiem
atvejais išlieka svarbiausias tikslas – kaupti erdvinius duomenis, juos palyginti ir
formuluoti išvadas (Boehn, 2009).
Skirtingų klasių moksleivių intelektualinės žinios leidžia diferencijuoti kartografinės analizės turinį:
1. Bendras žemėlapio konteksto įvertinimas.
2. Detalus kartografinio vaizdo įvertinimas.
3. Išsamus ir baigtinis kartografinio vaizdo įvertinimas.
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Įvadas

Geografija ir edukacija (1)

Skirtingos kartografinės žemėlapio vertinimo turinio formos išryškėja skirtingose klasėse. Bendras žemėlapio kontekstas dažniausiai vertinamas žemesnėse klasėse (Kvan, 1997). Aukštesnėse klasėse dažniausiai išsamiai ir detaliai
vertinamas kartografinis vaizdas.
Kartografinė kalba, kuria perteikiama visa žemėlapio informacija, susideda
iš dviejų komponentų (Rataiski, 1976):
1) pačios idėjos suformulavimas ir perteikimas;
2) materialaus pasaulio perteikimas grafiniais simboliais.
Geografijos mokymasis naudojant kartografinius vaizdus leidžia įgyvendinti tris aiškiai apibrėžtus uždavinius:
1) suvokti kartografinę informaciją;
2) atlikti erdvinę žemėlapio analizę;
3) visapusiškai pažinti erdvinius ryšius tarp vaizduojamųjų reiškinių.
Šiame darbe aprašytas tyrimas, kurio pagrindinis tikslas – išsiaiškinti, kaip
kinta moksleivių erdvinis mąstymas ir kartografinių ženklų suvokimas, atsižvelgiant į jų amžių.
Darbo uždaviniai:
1) nustatyti skirtingų klasių moksleivių orientavimosi vietovėje problemas;
2) išsiaiškinti, kurie kartografiniai ženklai žemėlapyje (kaip orientyrai)
yra reikalingiausi (atsižvelgiant į skirtingas klases);
3) įvertinti skirtingų klasių moksleivių erdvinio suvokimo galimybes;
4) nustatyti informacinių technologijų (IT) vaidmenį moksleivių erdvinio
mąstymo vystymosi procese.
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Tyrimo metodologija
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Visų pagrindinės mokyklos klasių (VI–X klasės) moksleiviai turėjo atlikti
užduotį, kurios pagrindinis tikslas – surasti objektą vietovėje ir pažymėti jo tikslią vietą duotame žemėlapio fragmente. Mokiniai turėjo apeiti nedidelę teritoriją
(apie 0,6 km2) ir pažymėti plane ieškomus objektus. Teritorijos dydis parinktas
toks, kad moksleiviai užtruktų ne ilgiau kaip 1 akademinę valandą. Iš gautų testo rezultatų buvo tikimasi nustatyti, į kokius objektus, užrašus, kitus orientyrus
skirtingo amžiaus vaikai labiausiai kreipia dėmesį, bandydami teisingai lokalizuoti reikiamą objektą plane.
Kiekvienoje klasėje savanorių mokinių grupę sudarė po 10 vaikų. Tokio
skaičiaus moksleivių turėjo pakakti norimiems rezultatams gauti.

moksleivių erdvinio mąstymo ir kartografinių ženklų suvokimo ypatumai

tyrime dalyvaujantiems moksleiviams buvo paruošti žemėlapių fragmentai
pasinaudojant www.maps.lt tinklalapio žemėlapiu.
užduotis buvo vienoda visų klasių moksleiviams. Parinkti 8 objektai: senos
mokyklos dalis (vadovėlių archyvas), vaikų darželis, parduotuvė, paštas, seniūnija, kirpykla, stadionas, spaudos kioskas (1 pav.).

1 pav. Žemėlapis su pažymėtais objektais: taškas žemėlapyje – numatyto ma

pabaiga; 1 – parduotuvė; 2 – spaudos kioskas; 3 – darželis; 4 – kirpykla; 5 – sen
– senos mokyklos dalis; 8 – stadionas

1 pav. Žemėlapis
su pažymėtais
objektais: taškas
žemėlapyje
1 pav. Žemėlapis
su pažymėtais
objektais:
taškas– numatyto
žemėlapyje – numatyto ma
maršruto pradžia ir pabaiga; 1 – parduotuvė; 2 – spaudos kioskas; 3 – darželis;
pabaiga;
1 – parduotuvė;
2 –7spaudos
kioskas; dalis;
3 – darželis;
4 – kirpykla; 5 – sen
4 – kirpykla;
5 – seniūnija;
6 – paštas;
– senos mokyklos
8 – stadionas

Moksleiviams buvo
duotimokyklos
žemėlapių
fragmentai
su nedideliu
– senos
dalis;
8 – stadionas
(gatvės, pastatai,
nurodytos
pasaulio
šalys su
ir mastelis)
(2 pav.).
moksleiviams
buvo duoti
žemėlapių
fragmentai
nedideliu informacijos

kiekiu (gatvės, pastatai, nurodytos pasaulio šalys ir mastelis) (2 pav.).

Moksleiviams buvo duoti žemėlapių fragmentai su nedideliu

2 pav. Tyrimui
paruoštas
žemėlapio
fragmentas
2 pav. Tyrimui
paruoštas
žemėlapio
fragmentas

2 pav. Tyrimui paruoštas žemėlapio fragmentas
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(gatvės, pastatai, nurodytos pasaulio šalys ir mastelis) (2 pav.).

23

Geografija ir edukacija (1)

VI klasė.
Šeštos rEZultataI
klasės moksleivių grupė, atlikdama užduotį, užt
tyrImo
Mokiniai ėjo kartu, tačiau, radę objektą, jo vietą žemėlapio fragmente

VI klasė. Šeštos klasės moksleivių grupė, atlikdama užduotį, užtruko apie
atskirai) žymėjo nesitardami. Tuo tikslu mokinius prižiūrėjo tyrėjas.
50 minučių. mokiniai ėjo kartu, tačiau, radę objektą, jo vietą žemėlapio fraŠeštokai
didelę
dalį objektų
žemėlapyje pažymėjo
neteisingai (3 pav.)
gmente (kurį kiekvienas
turėjo
atskirai)
žymėjo nesitardami.
tuo tikslu mokinius prižiūrėjo
tyrėjas. mąstymas nėra susiformavęs.
jų erdvinis
Šeštokai didelę dalį objektų žemėlapyje pažymėjo neteisingai (3 pav.). tai
pabrėžti,
kad visi
rado stadioną ir teisingai pažymėjo
leidžia manyti, kadReikia
jų erdvinis
mąstymas
nėramokiniai
susiformavęs.
reikia pabrėžti,
kadkad
visi mokiniai
stadioną
ir teisingai
pažymėjo
paaiškino,
stadionąrado
žymintis
ženklas
panašus
į tikrąžemėlastadioną.
pyje. vėliau
paaiškino, kad
stadionąužtruko
žymintisapie
ženklas
į tikrą stadioną.
klasės moksleivių
grupė,jieatlikdama
užduotį,
50 panašus
minučių.

au, radę objektą, jo vietą žemėlapio fragmente (kurį kiekvienas turėjo

ami. Tuo tikslu mokinius prižiūrėjo tyrėjas.
objektų žemėlapyje pažymėjo neteisingai (3 pav.). Tai leidžia manyti, kad

a susiformavęs.

d visi mokiniai rado stadioną ir teisingai pažymėjo žemėlapyje. Vėliau jie

ymintis ženklas panašus į tikrą stadioną.

3 pav. Šeštos klasės moksleivių objektų paieškos žemėlapyje rezultatai

Apibendrinant galima teigti, kad šio amžiaus mokinių erdvinis mąs

išlavintas, kad jie mintyse galėtų transformuoti erdvinį vaizdą į dvimatį,

vietovėje jo neatpažįsta žemėlapyje (Apostolopoulou, Klonari, 2009). Taip p

susieti žemėlapyje matomų gatvių su gatvių tinklu vietovėje, todėl jie nemo

užtruko per ilgai.
sleivių objektų paieškos
žemėlapyje
rezultatai
3 pav. Šeštos klasės moksleivių objektų paieškos žemėlapyje rezultatai

VII klasė. Septintos klasės mokiniai užduotį atliko maždaug per
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galima teigti, kad šio amžiaus mokinių erdvinis mąstymas
ma teigti, kad šio apibendrinant
amžiaus
mokinių
erdvinis
mąstymas
nėra tačiau
pakankamai
greičiau
surasdavo
objektą
vietovėje,
nemažai
jų žemėlapyje
žymėjo
nėra pakankamai išlavintas,
jog jie
mintyse
galėtų transformuoti
erdvinį
vaizdą
se galėtų transformuoti
vaizdą
į jog
dvimatį,
t. joy.neatpažįsta
matydami
objektą (apostoloį dvimatį, t. erdvinį
y. matydami
objektą
vietovėje
žemėlapyje
Pastebėta,
septintokai
bandė identifikuoti
objektus pagal formą,
poulou, klonari,Klonari,
2009). taip
pat Taip
mokiniams
nepavyko nepavyko
susieti žemėlapyje maemėlapyje (Apostolopoulou,
2009).
pat mokiniams

individualios planinės formos pastatus žemėlapyje pažymėjo teisingai.
mų gatvių su gatvių tinklu vietovėje, todėl jie nemokėjo sutrumpinti kelio ir
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tomų gatvių su gatvių tinklu vietovėje, todėl jie nemokėjo sutrumpinti kelio ir
užtruko per ilgai.
VII klasė. Septintos klasės mokiniai užduotį atliko maždaug per 40 minučių. mokiniai greičiau surasdavo objektą vietovėje, tačiau nemažai jų žemėlapyje
žymėjo neteisingai (4 pav.)
Pastebėta, jog septintokai bandė identifikuoti objektus pagal formą, todėl
daugiau mokinių individualios planinės formos pastatus žemėlapyje pažymėjo
teisingai.

4 pav. Šeštos klasės moksleivių objektų paieškos žemėlapyje rezultatai

Apibendrinant, galima teigti, kad septintokai lenkia šeštokus gebėjim

pav.). Jie bando įžvelgti objekto, esančio vietovėje, ir sutartinio žen

panašumą. Galima daryti prielaidą, kad erdvinio mąstymo lygis tarp VI i
panašus.

VIII klasė. Aštuntos klasės mokiniai užduotį atliko greičiau ir s
sleivių objektų paieškos
žemėlapyje
4 pav. Šeštos
klasėsrezultatai
moksleivių
objektų paieškos
rezultatai
Aštuntokai
gerai orientavosi
pagal žemėlapyje
pastatų formą,
identifikuodami jiem

žemėlapyje (5 pav.). Tai leidžia manyti, kad aštuntos klasės mokinių erdv
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apibendrinant galima teigti, kad septintokai lenkia šeštokus gebėjimu
ma teigti, kad septintokai lenkia
gebėjimu orientuotis vietovėje (4
geriau.šeštokus
orientuotis vietovėje
(4 pav.). jie bando įžvelgti objekto, esančio vietovėje, ir suti objekto, esančio
ir sutartinio
ženklo
žemėlapyje
kontūrų
tartinio vietovėje,
ženklo žemėlapyje
kontūrų
panašumą.
Galima
daryti
prielaidą,
kad erIeškodami
objektų
vietovėje,
mokiniai
bandė orientuotis
pagal gat
dvinio
mąstymo
lygis
tarp
vI
ir
vII
klasės
mokinių
yra
panašus.
prielaidą, kad erdvinio mąstymo
lygis tarp
VI
ir VIIanksčiau
klasės mokinių
yra mokiniai. Aštuntokai
netaštuntos
pastatus.
Tomokiniai
nedarė
testą
atlikę
VIII klasė.
klasės
užduotį atliko
greičiau
ir sugaišo apie
35 minutes. aštuntokai
gerai
pagal pastatų
formą,suidentifi
kuodami
žemėlapyje
jie orientavosi
atpažino lygindami
formą
vaizdu
vietovėje. Gatvių

os klasės mokiniai užduotį
atliko greičiau
ir sugaišo
apie Atstumus
35 minutes.
naudojosi
kaip orientacine
sistema.
vertino naudodamiesi žemėl
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vosi pagal pastatų formą,aštuntokams
identifikuodami
jiemsinformaciniai
reikiamo objekto
reikalingi
užrašai,vietą
kad jie iki galo suvoktų objek

leidžia manyti, kad aštuntos klasės mokinių erdvinis mąstymas išlavintas

panašus.

VIII klasė. Aštuntos klasės mokiniai užduotį atliko greičiau ir su
leivių objektų
paieškos
žemėlapyje
rezultatai
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Aštuntokai gerai orientavosi pagal pastatų formą, identifikuodami jiems

žemėlapyje (5 pav.). Tai leidžia manyti, kad aštuntos klasės mokinių erdv
ma teigti, kad septintokai lenkia šeštokus gebėjimu orientuotis vietovėje (4
jiems reikiamo
objekto vietą žemėlapyje (5 pav.). tai leidžia manyti, kad aštuntos
geriau.
i objekto, esančio
vietovėje,
ir sutartinio
kontūrų
klasės mokinių erdvinis
mąstymasženklo
išlavintasžemėlapyje
geriau.
Ieškodami objektų vietovėje, mokiniai bandė orientuotis pagal gatv
Ieškodami
objektųlygis
vietovėje,
orientuotis
prielaidą, kad erdvinio
mąstymo
tarp mokiniai
VI ir VIIbandė
klasės
mokiniųpagal
yra gatves, skainet
pastatus.
To
nedarė
anksčiau
testą
atlikę
mokiniai.
čiavo sankryžas, net pastatus. to nedarė anksčiau testą atlikę mokiniai.
aštun- Aštuntokai

tokai klydo nedaug.
Pastatus
atpažino lygindami
su vaizdu
žemėlapyje
jiežemėlapyje
atpažino jie
lygindami
formą su formą
vaizdu
vietovėje. Gatvių t
os klasės mokiniai
užduotį
ir sugaišo
apie 35kaip
minutes.
vietovėje.
Gatviųatliko
tinklu greičiau
ir sankryžomis
jie naudojosi
orientacine sistema.
naudojosi kaip orientacine sistema. Atstumus vertino naudodamiesi žemėla
atstumus vertino naudodamiesi žemėlapiu ir vizualiai. tačiau ir aštuntokams
vosi pagal pastatų
formą, identifikuodami jiems reikiamo objekto vietą
aštuntokams
reikalingi
informaciniai
užrašai,
kad
jie iki galo suvoktų objek
reikalingi informaciniai
užrašai,
kad jie
iki galo suvoktų
objekto
padėtį.

leidžia manyti, kad aštuntos klasės mokinių erdvinis mąstymas išlavintas

vietovėje, mokiniai bandė orientuotis pagal gatves, skaičiavo sankryžas,
anksčiau testą atlikę mokiniai. Aštuntokai klydo nedaug. Pastatus

lygindami formą su vaizdu vietovėje. Gatvių tinklu ir sankryžomis jie

e sistema. Atstumus vertino naudodamiesi žemėlapiu ir vizualiai. Tačiau ir

formaciniai užrašai, kad jie iki galo suvoktų objekto padėtį
5 pav. Aštuntos klasės moksleivių objektų paieškos žemėlapyje rezultatai

Galima teigti, kad aštuntos klasės moksleiviai jau pradėję mąstyti

pastatus žemėlapyje, lygindami jų formą su esančiais vietovėje, nau

sankryžomis kaip orientyrais. Jei objektai netoli vienas kito, mokiniai tai su

ksleivių objektų paieškos
žemėlapyje
rezultatai objektų paieškos žemėlapyje rezultatai
5 pav. Aštuntos
klasės moksleivių

Galima teigti, kad aštuntos klasės moksleiviai jau pradėję mąstyti erdviš-

aštuntos klasės
jau pradėję
mąstytilygindami
erdviškai.
Jie atpažįsta
kai.moksleiviai
jie atpažįsta pastatus
žemėlapyje,
jų formą
su esančiais vietovėje,
naudojasi
tinkluvietovėje,
ir sankryžomis
kaip orientyrais.
jei objektai
gindami jų formą
su gatvių
esančiais
naudojasi
gatvių tinklu
ir netoli vielinas Bevainis

nas nuo kito, mokiniai tai sugeba nustatyti žiūrėdami į žemėlapį ir tą patį bando
rais. Jei objektai
netoli vienas kito, mokiniai tai sugeba nustatyti žiūrėdami
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atlikti vietovėje. tačiau jiems dar reikalingi užrašai bei kiti orientyrai, kad galėtų
visiškai suvokti ieškomo objekto padėtį.

žemėlapį irir tątą patį
patį bando atlikti
atlikti vietovėje.
vietovėje. Tačiau
Tačiau jiems
jiems dar
dar reikalingi
reikalingi uu
įį žemėlapį
moksleivių erdviniobando
mąstymo ir kartografinių
ženklų suvokimo
ypatumai
kadgalėtų
galėtųvisiškai
visiškaisuvokti
suvoktiieškomo
ieškomoobjekto
objektopadėtį.
padėtį.
kad
IX klasė.
klasė. Devintokai
Devintokai užduotį
užduotį atliko
atliko greičiausiai
greičiausiai –– mažiau
mažiau nei
nei
IX

pav.
Devintos
klasės
mokinių
žemėlapyje
pažymėti
objektai
6 pav.
Devintos
klasėsklasės
mokinių
žemėlapyje
pažymėtipažymėti
objektai objektai
66pav.
Devintos
mokinių
žemėlapyje
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IX klasė. devintokai užduotį atliko greičiausiai – mažiau nei per pusvalanskubėdami padarė
padarė klaidų,
klaidų, kurių
kurių galėjo
galėjo išvengti,
išvengti, jei
jei būtų
būtų buvę
buvę atidesni.
atidesni. Š
skubėdami
dį. tačiau skubėdami
padarė klaidų,
kurių galėjo išvengti,
jei būtų buvę
atidesni.
gana lengvai.
lengvai.
Buvo
akivaizdu,
kad, žiūrėdami
žiūrėdami
žemėlapį,
jie aiškiai
aiškiai įsiv
įsiv
Šie mokiniai gana
orientavosi
ganaBuvo
lengvai.
Buvo akivaizdu,
kad, žiūrėdami
į žemėla-jie
akivaizdu,
kad,
įį žemėlapį,
pį, jie aiškiai įsivaizduoja
ir gatvių
tinklą vietovėje.
todėl
mokiniai
negaišo
laiko
vietovėje.Todėl
Todėl
mokiniai
negaišolaiko
laikoieškodami
ieškodami
objektų.
vietovėje.
mokiniai
negaišo
objektų.
ieškodami objektų.
Eidami
mokiniai
įsidėmėdavo
lygindavo
sankryžų
bei gatvių
gatvių kon
kon
Eidami
mokiniai
irir lygindavo
sankryžų
Eidami mokiniai
įsidėmėdavo
ir įsidėmėdavo
lygindavo
sankryžų
bei gatvių
konfigū-bei
raciją su esančiomis
žemėlapyje.
Žymėdami
objektą
žemėlapyje
orientavosi pagal
žemėlapyje.
Žymėdami
objektą
žemėlapyje
jiejieorientavosi
orientavosi
pagal gatves
gatves
žemėlapyje.
Žymėdami
objektą
žemėlapyje
jie
pagal gatves ir pastato formą. Buvo matyti, kad devintokai gali palyginti ir anamatyti, kad
kad devintokai
devintokai gali palyginti
palyginti irir analizuoti
analizuoti 2D
2D (popierinis
(popierinis žemėlapis
žemėlapi
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apibendrinant galima teigti, kad devintokai turi išlavintą erdvės suvokimą. jie gerai orientuojasi vietovėje ir jos kartografiniame modelyje – žemėlapyje.
Palyginti su žemesniųjų klasių mokiniais, devintokai orientuojasi remdamiesi
pažymėtais objektais žemėlapyje, o ne užrašais. Be to, jie aiškiai skiria pastatų
formas, net jei šalia yra panašios formos pastatų. tai reiškia, kad devintokams
galima pateikti erdvinę informaciją standartizuotais ženklais.
X klasė.
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užduotį
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sankryžas. Patikrinus jų žemėlapius, klaidų neaptikta (7 pav.).
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klasės mokinių
žemėlapyje
pažymėti
7 pav.7Dešimtos
klasės mokinių
žemėlapyje
pažymėti objektai
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niai turėjo objektų sąrašą, žemėlapio fragmentą, kuriame jiems reikėjo pažymėti

prietaisas veikia. Atlikdami užduotį mokiniai turėjo objektų sąrašą, žem

jiems reikėjo pažymėti objektus, ir telefoną su GPS imtuvu. Telefone įjun

tik žemėlapį, bet pasinaudojus palydovu jiems buvo nustatyta ir jų esama
pažymėta mėlyna rodykle (8 pav.).

telefono aparate instaliuota globalia pozicionavimo sistema (GPS). Jie
mokinių žemėlapyje pažymėti objektai
prietaisas veikia. Atlikdami užduotį mokiniai turėjo objektų sąrašą, žem
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jiems reikėjo pažymėti objektus, ir telefoną su GPS imtuvu. Telefone įjun
alima daryti išvadą, kad dešimtokams svarbiausia yra standartizuotais
tik žemėlapį, bet pasinaudojus palydovu jiems buvo nustatyta ir jų esama
objektus,Testo
ir telefoną
su GPStaip
imtuvu.
telefonekad
įjungę
GPS, mokiniai
pateikta informacija.
rezultatai
pat parodė,
X klasės
mokiniųmatė ne tik
pažymėta mėlyna rodykle (8 pav.).
žemėlapį, bet pasinaudojus palydovu jiems buvo nustatyta ir jų esama vieta vieėtų būti visiškai susiformavęs.
tovėje, kuri buvo pažymėta mėlyna rodykle (8 pav.).

Atlikus tyrimą, mokiniams tą pačią užduotį buvo liepta atlikti naudojantis

liuota globalia pozicionavimo sistema (GPS). Jiems buvo paaiškinta, kaip

dami užduotį mokiniai turėjo objektų sąrašą, žemėlapio fragmentą, kuriame
objektus, ir telefoną su GPS imtuvu. Telefone įjungę GPS, mokiniai matė ne

audojus palydovu jiems buvo nustatyta ir jų esama vieta vietovėje, kuri buvo

kle (8 pav.).

Eidami objektų link, vaikai matė savo vietą žemėlapyje (mėlyna rodyklė).
kad būtų dar aiškiau, dvimatis žemėlapis buvo pakeistas palydoviniu vaizdu.
tai reiškia, kad vaikai stebėjo, kaip jie juda trimatėje erdvėje. matė, kokius namus prieina, ir juos galėjo lyginti su esančiu vaizdu vietovėje ir žemėlapyje. tai
labai svarbu, nes mokiniai tuo pačiu metu matė objektus vietovėje, palydovinėje
nuotraukoje telefone ir žemėlapyje.
atlikus užduotį, paaiškėjo, kad 99 proc. moksleivių, naudodami GPS imtuvą, užduotį atliko teisingai.
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8 pav. Telefono aparatas su įjungtu GPS imtuvu. Kairėje pusėje žemėlapis
su nustatyta vieta (mėlyna rodyklė), dešinėje pusėje palydovinis vaizdas su
nustatyta vieta (mėlyna rodyklė)

29

Geografija ir edukacija (1)

Rezultatų aptarimas. Atlikus tyrimą, moksleiviams buvo duota anketa,
kurioje buvo pateikti klausimai apie tai, su kokiais sunkumais jie susidūrė vykdydami užduotį. VI, VII ir VIII klasių mokiniai įvardijo tokius sunkumus:
• Nebuvo nurodyti pastatų numeriai, trūko gatvių pavadinimų ir kitų užrašų.
• Žemėlapyje nebuvo gamtinių ar antropogeninių orientyrų (medžių,
vandens bokštų, žaidimų aikštelių ir pan.).
• Moksleiviams matant pastatus iš šono vietovėje, buvo sunku įsivaizduoti, kaip jų kontūras atrodo iš viršaus žemėlapyje (sudėtinga palyginti objektus, matomus 2D vaizdo formatu ir esančius vietovėje).
Aukštesniųjų klasių mokiniams užduotis atlikti sekėsi lengviau, nors maždaug pusė tyrime dalyvavusių aštuntos klasės moksleivių tekstinių elementų žemėlapyje pasigedo. Kiti nurodė, kad identifikuoti pastatus nebuvo lengva.
IX ir X klasių mokiniai įvardijo tik vieną sunkumą – kai kurių šalia esančių
pastatų panašumą, tačiau tai nesukėlė didelių problemų atlikti užduotį.
Visi mokiniai nurodė, kad naudojantis GPS prietaisu buvo ne tik labai įdomu, bet ir lengva surasti reikiamus objektus bei juos pažymėti žemėlapyje.

Linas Bevainis

Išvados
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1. VI ir VII klasių mokinių erdvinis mąstymas dar tik formuojasi. Jie sunkiai orientuojasi, matydami objektą vietovėje, jį ne visada atpažįsta žemėlapyje.
2. VIII klasės mokiniai geriau mąsto erdviškai, neblogai orientuojasi vietovėje. Žemėlapyje esantį objektą bando identifikuoti, lygindami jo
kontūrą su matomu vietovėje, orientuojasi pagal sankryžas.
3. VI ir VII klasių moksleiviams žemėlapyje labiausiai trūksta tekstinių
elementų (namų numerių, gatvių pavadinimų). VIII klasės mokiniai
norėtų matyti daugiau gamtinių ir antropogeninių orientyrų (žaidimų
aikštelių ir pan.).
4. IX ir X klasių mokiniai darė mažai klaidų. Tai įrodo, kad jų erdvinis
mąstymas jau susiformavęs. Tekstinių elementų ir kitų orientyrų žemėlapyje stoka šio amžiaus mokinių nebuvo akcentuojama kaip trūkumas.
5. Galima daryti prielaidą, kad GPS technologijos skatina mokinius domėtis geografija, padeda vystytis jų erdviniam mąstymui.

Moksleivių erdvinio mąstymo ir kartografinių ženklų suvokimo ypatumai
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PROPERTIES OF STUDENTS' SPATIAL THINKING AND
PERCEPTION OF CARTOGRAPHIC SIGNS

Linas Bevainis

Summary

Linas Bevainis

In Education, as in other areas, widely spread visualization. A new approach to the
traditional educational process and tools is developing. Some studies have shown that
the perception of cartographic information is very closely linked to the students‘ spatial
thinking in development and intelligence level.
The author, with the help of different classes of students, conducted a study, which
allowed an assessment of their ability to read maps and navigate the area.
An investigation has helped identify what kind of cartographic map elements are
necessary to the different age groups of children, when they are trying to determine the
location of the visual scene on the map. Regarding to the different classes of students the
ability to think spatially, the necessary mapping elements need to map, were identified.
Keywords: spatial thinking, GPS, maps.
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