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ΣτόχοςΣτόχος::
� να εξετάσει τη φύση του αντικειµένου 
� να εξετάσει το βαθµό αναγκαιότητάς του στο πρόγραµµα σπουδών
� να καταγράψει και να αξιολογήσει την ανταπόκριση των σπουδαστών

Απόδοση Απόδοση του τοπίουτου τοπίου ::
� εστιάζεται σε περισσότερο «υποκειµενικά» στοιχεία του χώρου, όπως  οι ανθρώπινες 

προτιµήσεις ή συµπεριφορέςπροτιµήσεις ή συµπεριφορές

� «ποιοτικός» χαρακτήρας

Αποτύπωση Αποτύπωση του τοπίουτου τοπίου ::
� εστιάζεται σε «αντικειµενικά» δεδοµένα, όπως τα αδιαµφισβήτητα χωρικά στοιχεία
� «ποσοτικός» χαρακτήρας



Αρχές και εκπαιδευτικό αντικείµενο Αρχές και εκπαιδευτικό αντικείµενο ::

� µεταφορά και κωδικοποίηση των δεδοµένων του τοπίου (αντικειµενικών και υποκειµενικών)
� συνδυάσµός ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών
� Καταγραφή κατόπιν κριτικής επιλογής
� ∆ιαφοροποίηση από επιτόπια έρευνα και καταγραφή

� πολυδιάστατη προσέγγιση του τοπίου� πολυδιάστατη προσέγγιση του τοπίου
που ξεπερνάει σε πολλά επίπεδα την απλή σχεδιαστική ή λεκτική καταγραφή

� Τόπος διεξαγωγής µαθήµατος : Μυτιλήνη



Πλαίσιο Πλαίσιο -- προϋποθέσειςπροϋποθέσεις::
� Η συνδυαστική λειτουργία προϋποθέτει σχετική ωριµότητα από την πλευρά των από την πλευρά των 

σπουδαστώνσπουδαστών
� επίµονη εξάσκηση
� επαφή µε το τοπίο σε όλες τις εποχές του έτους
� εξοικείωση µε επιµέρους γνωστικά αντικείµενα του τοπίου (π.χ. γεωλογία) 

λόγω ορολογίαςλόγω ορολογίας







Τρόποι και µεθοδολογίες απόδοσης :Τρόποι και µεθοδολογίες απόδοσης :
� Λεκτικές

Τεχνικές εκθέσεις και περιγραφές 

Χρήση δελτίων αξιολόγησης

� Οπτικές
Μέσα στατικής εικόνας (σχέδιαστική απεικόνιση, φωτογραφία, τρισδιάστατη 

προσοµοίωση, κλπ.). προσοµοίωση, κλπ.). 
Μέσα κινούµενης εικόνας (βίντεο, τρισδιάστατη προσοµοίωση, κλπ.).



Σχεδιαστικές απεικονίσειςΣχεδιαστικές απεικονίσεις::
� Συµβολή αρχιτεκτονικών σχεδίων

αντίληψη του τοπίου «σε τοµή» - ανάλυση υψοµετρίας
αντίληψη του τοπίου «σε κάτοψη» - χωρικές σχέσεις των 
στοιχείων που συνθέτουν τη δοµή της περιοχής οριζοντιογραφικά

� Τοπογραφικό σχέδιο
Χάρτης� Χάρτης

Στόχος : 
Έλεγχος της ορθότητας µιας απεικόνισης και δυνατότητα αντιστοίχισης µε τον 
πραγµατικό χώρο



1.Τεχνική έκθεση1.Τεχνική έκθεση::
� ∆υνατότητα απόδοσης των «αντικειµενικών» στοιχείων του τοπίου
� Ελεύθερη περιγραφή (non technical summary) : αποδέσµευση από την αυστηρά τεχνική 

γλώσσα, µπορεί να προσφέρει υποκειµενικότητα, που άλλωστε συνοδεύει εξ’ ορισµού το τοπίο 
ως έννοια

� Σηµασιολογική διαφοροποίηση (semantic differentiation method)

Στόχοι :
� Χρήση κατάλληλης ορολογίας
� ∆όκιµος χειρισµός του λόγου, 
� Οργάνωση – δοµή - σύνταξη (κατανοµή της πληροφορίας σε επιµέρους ενότητες και στάδια) 

� Αναλυτική και περιγραφική προσέγγιση - προσπάθεια συνδυασµού των επιµέρους 
γεωγραφικών πληροφοριών µε την εξαγωγή συµπερασµάτων και προσωπικών εκτιµήσεων..

� Χρήση µη-επιστηµονικών πηγών
� Προσωπική τοποθέτηση

Αδυναµίες – προβλήµατα (στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο) : 
� Ανεπαρκής υποδοµή
� λανθασµένη χρήση της ορολογίας
� αδυναµία σύνταξης τεχνικού κειµένου
� έντονη αδυναµία χειρισµού του λόγου
� Αδυναµία στοιχειοθέτησης προσωπικής τοποθέτησης –– νοοτροπία «σωστού νοοτροπία «σωστού –– λάθους»λάθους»



Σηµασιολογική διαφοροποίησηΣηµασιολογική διαφοροποίηση::

Στόχοι :
� Απόδοση του τοπίου µε χρήση επιθετικών προσδιορισµών
� Συσχετισµός µε βιβλιογραφία 

Αδυναµίες – προβλήµατα (στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο) : Αδυναµίες – προβλήµατα (στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο) : 
� Περιορισµένη γνώση ανάλυσης του τοπίου
� Έλλειψη γνώσης θεωρίας του τοπίου
� Παρερµηνεία ως «εύκολης λύσης»



2.Τοπογραφικό σχέδιο2.Τοπογραφικό σχέδιο::

Στόχοι :
� Ικανότητα ερµηνείας τοπογραφικού σχεδίου
� Ικανότητα αντιστοίχισης του τοπίου σε χωρικές διατάξεις. ∆όκιµος χειρισµός του λόγου



3.Ποιοτικό λειτουργικό διάγραµµα 3.Ποιοτικό λειτουργικό διάγραµµα ::
� Λειτουργικές σχέσεις τοπιακών στοιχείων
� Οπτικές και αντικηπτικές σχέσεις τοπιακών στοιχείων (π.χ. Kevin Lynch – Image of the city)
� ∆ιαχωρισµός «αντικειµενικών» - µετρήσιµων δεδοµένων και «υποκειµενικών» - µη µετρήσιµων
� Ικανότητα κριτικής ανάγνωσης της παρεχόµενης πληροφορίας και «φιλτραρίσµατος»

Στόχοι :
� ∆ιαχείριση της παρεχόµενης πληροφορίας ανάλογα µε τη σηµασία συµµετοχής της στην απόδοση 

του τοπίουτου τοπίου
� Ανάπτυξη και εξάσκηση της κριτικής σκέψης των σπουδαστών
� Οπτικοποίηση του τοπίου µε τα λιτότερα µέσα – κατάλληλη διαχείριση υποµνηµατισµού 

Αδυναµίες – προβλήµατα (στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο) : 
� Αδυναµία κατανόησης της διαφοράς λειτουργικού διαγράµµατος, χάρτη και τοπογραφικού σχεδίου
�� ∆∆υσκολία αφαίρεσης της «περιττής» πληροφορίας και υπογράµµισης της «κρίσιµης» πληροφορίας





4.Ελεύθερο σχέδιο 4.Ελεύθερο σχέδιο ::
� Προαπαιτούνται βασικές γνώσεις ελευθέρου σχεδίου

Στόχοι :
� Όσο γίνεται πιστότερη απόδοση των στοιχείων και ποιοτήτων του τοπίου : χωρικά στοιχεία, 

αισθητική ποιότητα, λειτουργικές σχέσεις, διαχωρισµός ενοτήτων, κλπ. 
� Συνδυασµός οπτικής απεικόνισης και σχολιασµού – ανάλυσης
� απόδοση του γεωγραφικού χαρακτήρα

Στοιχειοθέτηση υποβάθρου που θα δεχτεί πληροφορία για την αποτίµηση του τοπίου - ι � Στοιχειοθέτηση υποβάθρου που θα δεχτεί πληροφορία για την αποτίµηση του τοπίου - ι 
συµπλήρωση µε σύντοµες λεκτικές παρατηρήσεις

� ∆ιάκριση από τη ζωγραφική και τη φωτογραφική απεικόνιση

Αδυναµίες – προβλήµατα (στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο) : 
� Αδυναµία κατανόησης της µεθόδου λόγω περιορισµένων σχεδιαστικών δεξιοτήτων («έλλειψη 

ταλέντου»
� Παρερµηνεία µε ζωγραφικές προσεγγίσεις
� Αδυναµία συνδυασµού µε λεκτικές παρατηρήσεις αναλυτικού χαρακτήρα









Συµπεράσµατα Συµπεράσµατα ::

Αδυναµίες - προβλήµατα :
� Ως εκπαιδευτικό αντικείµενο εµφανίζεται εκ πρώτης όψεως ως ασαφές και αµφίβολο
� Σε σχέση µε τα µαθήµατα που στοιχειοθετούν τον πυρήνα των σπουδών γεωγραφίας

(ανθρωπογεωγραφία, δηµογραφία, χωρική στατιστική, πολιτισµική γεωγραφία, κλπ.), η απόδοση 
και αποτύπωση του τοπίου συχνά υποβιβάζεται, παρερµηνεύεται ως «σχέδιο», ελεύθερο ή µη, που 
περισσότερο αποπροσανατολίζει παρά εφοδιάζει τους υποψήφιους γεωγράφους µε ένα σηµαντικό περισσότερο αποπροσανατολίζει παρά εφοδιάζει τους υποψήφιους γεωγράφους µε ένα σηµαντικό 
εργαλείο ανάγνωσης του τοπίου

� Ανάγκη κάλυψης των προϋποθέσεων και των απαραίτητων εκπαιδευτικών 
προαπαιτήσεων (γνωσιολογικών, µεθοδολογικών, ανάλυσης, υποµνηµατισµού)

� Ανάγκη συσχετισµού µε την ευρύτερη θεωρία του τοπίου ή την ειδικότερη εξέταση των 
µεθοδολογιών ανάλυσης και αντίληψης

� Ανάγκη επαφής µε το τοπίο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους – εποχιακή κινητικότητα

∆υνατότητες :
� Προάγεται και αναπτύσσεται η δυνατότητα συνδυασµού δεδοµένων από επιµέρους γνψστικά 

πεδία και συνεπώς αντιµετωπίζεται το τοπίο ολιστικά και διεπιστηµονικά – αποκατάσταση 
του συνολικού νοήµατος του τοπίουτου συνολικού νοήµατος του τοπίου

� Εξασκείται η αντιστοίχιση του τοπίου ως πραγµατικός χώρος µε τις όποιες απεικονίσεις και 
καταγεγραµµένα δεδοµένα που το χαρακτηρίζουν 

� Προάγεται η βιωµατική επαφή µελετητή και τοπίου  
� Βελτίωση αποτελεσµατικότητας ρόλου γεωγράφων τόσο σε σπουδαστικό, όσο και σε 

επαγγελµατικό επίπεδο




