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Straipsnio tikslas – pasitelkus komunikacijos ir informacijos mokslø idëjas, atskleisti pagrindiniø
ugdymo proceso dalyviø – mokytojo, mokinio, dalyko (geografijos) – edukacinës sàveikos turiná
ir iðryðkinti geografinës informacijos interpretavimo edukacinës komunikacijos perspektyvà. Komunikacijos ir informacijos mokslø vystimasis pasiekë toká lygmená, kai kaþkada buvæ kaip atskiri mokslai arba jø samplaika, nûdien tapo tarpdisciplininiu mokslu. Atskirø disciplinø edukacijoje informacija ir komunikacija tapo sudëtine ugdymo turinio ir proceso dalimi. Geografija kaip
integruotas mokslas ir mokomasis dalykas yra palankus ávairiems komunikacijos modeliams, bûdams taikyti. Geografinëje informacijoje glûdi paþintinës vertybës, kuriø neámanoma tiesiogiai
iðmokti – jas reikia iðgauti, susiformuoti. Vienas ið tokiø bûdø, padedanèiø informacijai suteikti
vertybinæ esmæ, yra klausimø këlimas. Komunikuojant klausimais sukuriama daugiakryptë (sinerginë) edukacinë erdvë, kai pagrindiniai ugdymo proceso dalyviai (mokytojas, mokinys, dalykas) yra lygiaverèiai paþinimo vertybiø kûrimo atþvilgiu.

Ðiandien randasi palankus metodologinis diskursas paþvelgti á mokslo þinias, ugdymo procesà, kultûros reiðkinius kitu – komunikaciniu
– aspektu. Tai susijæ su informacinës ir þiniø
visuomenës formavimusi, kuris paakino mokslininkus domëtis informacija ir komunikacija
– permàstoma komunikacijos ir informacijos
mokslø (KIM) esmë ir padëtis tarp kitø disciplinø. Kaip þinoma, informacinës technologijos – nuotolinis mokymas, kompiuterinës

programos, internetas – sparèiai diegiamos ir
edukacijoje. Greta naujà postûmá gavo mokslo ðakos, be kuriø neámanoma aiðkintis ir suprasti komunikaciniø procesø, – semantika, semiotika, hermeneutika, lingvistika. Komunikacija nëra vien informacijos, þiniø perdavimo ar
bendravimo technologija. Komunikacija reiðkiasi kaip socialinës, ðvietime – edukacinës sàveikos aktas ir yra tarpinë grandis tarp to, kas
reiðkiama praneðimu, ir to, kas priimama pra89

neðimu. Tai labai aktualu dalykø mokymui, nes
– pagal senà tradicijà – dalykininkai tarsi susitapatina su dëstomomis disciplinomis, tai yra
– jø paþinimo objektais, þiniomis. Tokiu bûdu
siekiama perduoti grynàjà informacijà, formalias þinias, o ne jomis reiðkiamas prasmes ir
reikðmes. Humanitariniai mokslai yra ávaldæ
teksto skaitymo ir interpretavimo metodus. Taèiau fiziniams, ið dalies socialiniams mokslams,
jø edukacijai dar yra svetimi hermeneutikos,
edukacinës komunikacijos principai. Èia slypi
ir seno ginèo ar tiesiog átampos tarp dalyko ir
pedagoginiø studijø proporcijø esmë. Nûdien
vël padidëjo átampa tarp dalykininkø ir edukologø. Tai susijæ su aukðtojo mokslo ir studijø reformos intensyvinimu. Ið to kyla edukologiniu poþiûriu aktuali problema: kaip vyksta
mokslo ir visuomenës, dalyko ir mokinio komunikacija? Tai, þinoma, gana plati problema.
Straipsnyje á jà þvelgiama siauriau ir per vieno
dalyko – geografijos – prizmæ, siekiant atsakyti á klausimà, kur glûdi ugdymo turinio transformacijos á reikðmes ir prasmes esmë ir kaip tai
sietina su ugdymo procesu? Atsakymo ieðkoma pasitelkus komunikacijos ir informacijos
mokslo teorijà ir artimas jai mokslo ðakas.
Tyrimo objektas – geografinio ugdymo proceso edukacinë komunikacija.
Tyrimo tikslas – atskleisti pagrindiniø ugdymo procesø dalyviø – mokytojo, mokinio,
dalyko (geografijos) – edukacinës sàveikos turiná, pasitelkus komunikacijos teorijà pateikti
geografinës informacijos interpretacijà remiantis paþintiniais klausimais ir sudaryti edukacinës komunikacijos modelá.

Informacija ir komunikacija kaip
tarpdisciplininë erdvë
Gausus autoriø kolektyvas, rengdamas Lietuvos humanitariniø ir socialiniø mokslø plëtros
strategijà, apþvelgë atskirø ðiø mokslo kryp-
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èiø esamà padëtá ir perspektyvà (Lietuva...,
2004). L. Donskis, projektuodamas humanitariniø ir socialiniø mokslø plëtrà XXI amþiuje, jà sieja su moksluose ásivyravusiu daugiaparadigmiðkumu ir daugiaperspektyvumu
(2004). Sparèiausiai vystosi paribio disciplinos,
populiarëja metateorijos, kai neámanoma (netikslinga) atriboti atskirø mokslø. Èia verta pamàstyti apie mokyklà, kurioje vis dar gajus dalykø skirstymas á gamtos ir socialinius mokslus, jø pagrindu buvo mëgintas plëtoti profiliavimas. Taèiau dël to padëtis tampa paradoksali: istorija kaip humanitarinis mokslas mokykloje yra vienas pagrindiniø socialiniø mokomøjø dalykø; geografija, mokslø klasifikacijoje priskirta fiziniams mokslams, mokykloje yra atsidûrusi tik prie socialiniø mokslø ir
pan. Laikas pripaþinti, bent ðvietimo plotmëje, kad toks mokslø skirstymas – jau ðimtmeèio istorija, kuri neatliepia nûdienos epistemologinës savasties ir pasaulio sàrangos sampratos. Randasi mokslø paradigmos, pretenduojanèios jungti á viená humanitarinius, gamtos,
socialinius mokslus ir jø ðakas. Bene pretenzingiausia – sinergetika, nagrinëjanti atviras sistemas, chaotiðkus procesus, nelinijiná màstymà
(Ñèíåðãåòè÷åñêàÿ..., 2002). Sinergijos pradø
yra kiekviename moksle, tai matyti ir komunikacijos bei informacijos mokslø plëtroje.
Apþvelgdama KIM statusà, vietà mokslø
sistemoje ir jø ðiuolaikiná turiná, A. Glosienë
nurodo, jog vienose ðalyse vyrauja humanitariniø, kitose – socialiniø mokslø paradigma,
treèiose – jie glaudþiai susijæ su technologijos
mokslø sritimis (2004, p. 159). Lietuvoje KIM
priskirti socialiniams mokslams, taèiau daugelis tyrinëtojø juos supranta kaip tarpdisciplininæ, heterogeninæ mokslø sritá, perþengianèià tradicines humanitariniø ir socialiniø mokslø ribas (ten pat, p. 161). Nors KIM sistemoje
yra du blokai – komunikacija ir informacija,
ðiandien jø neámanoma atsieti, nes komunika-

cija daþnai vyksta per informacijà, o informacija áprasminama tik per komunikacijà. Informacijos skaitymas jau suponuoja komunikacijà. Iðsiplëtë informacijos ir komunikacijos funkcijos, jos ágauna vis labiau specializuotà pobûdá. Ðiame straipsnyje domimasi informacijos ir
komunikacijos sàsajomis su edukacija.

Naujø kompetencijø link
Norëtøsi sakyti, kad praeina informacijos kaip
þaliavos laikas. Deja, tiek aukðtosios mokyklos
studijose, tiek bendrojo lavinimo mokykloje dar
tæsiasi informacijos „sprogimo“ aidas. Viena ið
prieþasèiø ta, kad nesame ávaldæ informacijos
interpretavimo technologijø ir metodologijos.
Remiantis A. Augustinaièiu reikëtø teigti, kad
neugdoma informacinë þiûra (1994). Kasdienëje
praktikoje vis dar vyrauja moderniojo mokslo
tradicijos, taèiau postmoderni aplinka ir átakos
reikalauja patvirtinti kitoká profesionalumà bei
kompetencijas, kuriø pagrindas – tarpdalykiðkumas, ávairialypiðkumas, kultûrinis þinojimo
áprasminimas (Augustinaitis, 2002). Edukacine
prasme verta kalbëti apie informacinës kultûros formavimà, besiremiantá vertybinëmis nuostatomis ir normomis bei sukaupta praktine patirtimi (Urbonaitë, 1999). Ðalia specializuoto
kompiuterinio (informatikos) mokymo vis labiau pabrëþiamas bendrøjø informaciniø gebëjimø ugdymas ir holistinë informacijos ir komunikacijos integravimo á kitas disciplinas kryptis (Markauskaitë, 2000, p. 77). Suprantama,
kad informacinë kultûra ávairiose paþinimo srityse reiðkiasi skirtingai, taèiau – visais atvejais
be jos neiðsiverèiama mokant kitø dalykø. Nors,
kaip paþymi V. Dagienë, informacinës kultûros
ugdymas (taip, kaip ji idealiai suprantama) yra
sunkiai pasiekiamas tikslas (2001, p. 35).
Informacija yra glaudþiai susijusi su þiniomis – kaip viena ið jø rûðiø (Gudauskas, 2004,
p. 18). Taigi vël atsigræþta á informacijos ir þi-

niø teorijos klausimus: „Informacijos sàvoka
prapleèiama ir imama sieti su mokymu, paþinimu, supratimu, interpretacija ir kitais dalykais
(Budrevièius, 2001, p. 10). Tai paakina dëmesá
informacijai ir þinioms kaip esminiams ugdymo turinio komponentams ir edukacinës aplinkos veiksniams. Susilpnëjo „objektyvizuotas“ poþiûris á þinias – ypaè edukacijos plotmëje. A. Budrevièius formuluoja informacijos
prigimtinio subjektyvumo, arba intencionalumo, hipotezæ, pagal kurià informacija (reikia
pridëti – ir þinios) yra ne fizinis, o sàmonës
tikslingas reiðkinys, kuriame glûdi (reiðkiasi)
subjekto ir objekto santykis (ten pat, p. 13).
Þinojimas ðiandien nelygus þinioms (faktografine, informatyvia prasme): „Reikia kalbëti
apie vidinius þinojimo ypatumus, kurie sukuria objektyvumo / subjektyvumo, visuotinumo
/ individualumo, racionalumo / intuityvumo,
diskursyvumo / figûratyvumo, kûrybiðkumo /
realistiðkumo ir kt. antinomiðkøjø sàveikø
átampas“ (Augustinaitis, 2002, p. 44). Taigi
þvilgtelësime, kokius naujus aspektus ir kompetencijas suponuoja informacinë-komunikacinë þiûra á geografijà ir jos edukacijà.

Klausimas kaip paþinimo ir
komunikacijos katalizatorius
Klausimas – loginis samprotavimas, skirtas
gauti naujai informacijai atsakymo bûdu. Suprantama, klausimas yra svarbus ir moksliniø
tyrimø instrumentas, problemø formulavimo
forma, o sykiu ir ugdymo metodas. Ðiuo metu
vis labiau populiarëja klausimais formuluoti
ugdymo tikslus, teikti ugdymo turiná, diegti aktyviuosius ugdymo metodus. Taigi klausimø
taikymo spektras yra gana platus – nuo filosofiniø, pasaulëþiûriniø dalykø iki praktinio darbo procedûrø. Ypaè klausimai svarbûs skaitant informacijà, su ja komunikuojant. Todël
klausimø formulavimo technologijø (sistemø)
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Kas?

Kur?

Kodël?
1 pav. Trimatë klausimø erdvë

mokomi ne tik masiniø informavimo priemoniø specialistai, bet apie tai pravartu þinoti
ir paprastam pilieèiui – ávairiø medijø vartotojui.
Kaip nurodo R. Gudauskas, þiniø ekonomikoje funkcionuoja klausimai, susijæ su skirtingais þiniø tipais, pagrindiniai ið jø – þinoti
kà, þinoti kodël, þinoti kaip ir paþinoti kà (2004,
p. 24). Nors pastarasis klausimas ávardijamas
kaip neaiðkus ir sunkiai nusakomas, taèiau ugdymui jis turi didelæ reikðmæ. Kaip þinoma, geografai dirba su gausybe ávairialypës informacijos, atitinkamai ir þiniø. Per visà geografijos
mokymo istorijà informacijos (kaip daþniausiai suprantama – faktø, skaièiø, pavadinimø,
ávykiø ir pan.) kiekio ir susidorojimo su ja problema visada buvo geografø aptarties objektas. Deja, ðis klausimas aktualus ir ðiandien.
Taèiau situacija pasikeitusi tuo, jog atsirado
daug informacijos, teksto apskritai, skaitymo,
komunikavimo sampratø, technologijø, kurias
visiðkai galima taikyti ir geografinës medþiagos (informacijos) skaitymui, analizei, interpretavimui. Nuo seno geografijos mokymas
buvo siejamas su atsakymu á tam tikrus klausimus. Pirmiausia á du – kas? kur? Galima apgailestauti, kad visuomenës geografinë kultûra
ne kà pasistûmëjo á prieká. Tai rodo televizijos
laidos, laikraðèiø skiltys – kuriose geografijos
ávaizdis susijæs (dar blogiau – formuojamas)
su atsakymu á minëtus klausimus. Geografai
92

pluða, kad prie jø bûtø prijungtas dar bent treèias klausimas – kodël?
Reikia paminëti geografijos didaktikai
svarbø momentà, kad tarp ðiø klausimø daþniausiai buvo nusistovëjæs linijinis ryðys:
Kas? → Kur? → Kodël?
Vadovaujantis sàveikos (sinergetikos) teorija, dabar populiarëja sisteminës triados, kai
kiekvienas jø elementas (virðûnë) gali bûti kitø dviejø atskaitos vertinimo taðku (1 pav.).
Metodiðkai tai reiðkia, jog mokytojas, mokiniai gali kelti bet kurá ið trijø klausimø ir ieðkoti atsakymo á kitus du klausimus.
Ðiuo metu, klausimø su kuriais dirbama
(keliami) ugdymo procese, jau yra daug ir
funkciðkai ávairiø. Toliau pateikiama apibendrinta klausimø sistema, skirta ugdyti mokiniø geografiniam paþinimui ir analitiniams gebëjimams (þr. lentelæ). Jie, suprantama, tinkami ir geografinës informacijos skaitymui, interaktyviam komunikavimui.
Sistemà sudaro deðimt analitiniø klausimø
ir vienuoliktas, apibendrinantis, filosofinis
klausimas – kas tai yra tai? (kas yra kas?). Naudojantis ðia klausimø sistema, galima iðanalizuoti konkreèià geografinæ informacijà.
Kartais nebûtina atsakyti á visus klausimus arba mokinys pasirenka jam parankius (skirtingus) klausimus. Atsakymai, þinoma, yra individualûs. Pavyzdþiui, atsakydami á klausimà –

Lentelë. Geografiniai klausimai ir atitinkamos paþinimo kategorijos
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Klausimas

Pažinimo kategorija

Kas tai yra?
Kur tai yra?
Kaip tai atrodo?
Kas ten yra?
Kodėl ten yra?
Kaip tai keičiasi?
Koks to poveikis?
Koks su tuo mūsų (mano) santykis?
Kam tai reikalinga, vertinga?
Kaip tai galima panaudoti?
Kas tai yra tai?

Pavadinimas
Padėtis
Vaizdinys
Sudėtis
Priežastis
Dinamika
Efektas
Afektas
Prasmė
Reikšmė
Esmė

taigi, kas yra Lietuva? (11 klausimas), sudësime ávairius akcentus – valstybë, tëvynë, gimtinë, Europos dalis... Panaðiai galima perskaityti
gamtos objektus, reiðkinius, ávykius.

Geografinio teksto skaitymas
ir paþinimas
Idealus geografo paþinimo objektas – natûrali
geografinë erdvë, aplinka, kurià galima paþinti
kelioniø metu. Taèiau geografinio ugdymo praktikoje daþniausia susiduriama su tekstais, kaip
pagrindinëmis informacijos apie geografinius
objektus laikmenomis. Todël galime sakyti, jog
tekstas yra vienas ið geografijos paþinimo objektø. Visoks tekstas – mokslinis, literatûrinis, publicistinis. Ar galëtume iðskirti geografiná tekstà? Vëlgi kasdienybëje dël ðio klausimo nesusi-

màstome – viskas, kas yra paraðyta geografijos
vadovëlyje, atitinkamos þinios, teikiamos per
masines informavimo priemones, laikoma kaip
geografinis tekstas (informacija). Taèiau turint
omenyje geografijos mokslo platumà bûtø sunku pasakyti – kas ne geografinis tekstas, informacija? Atsiþvelgiant á tai, jog geografijos
paþinimo objektas suprantamas kaip geoerdvë,
todël geografiniu tekstu laikytina informacija, kuri
sukuria geografiná vaizdiná apie erdvæ, aplinkos
objektà, procesà ir pan. Tekstu galima laikyti ir
vaizdus, galiausiai ir mus supanti geografinë aplinka taip pat yra tekstas.
Tekstø – pasaulio apskritai – supratimu, aiðkinimu, interpretacija uþsiima hermeneutika. Didaktine prasme tarp mokytojo – mokinio – teksto
nusistovi interpretaciniai santykiai. Juos taip pat
galima pavaizduoti erdviniu modeliu (2 pav.).

Tekstas

Mokytojas

Mokinys
2 pav. Interpretaciniø santykiø su tekstu erdvë
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Tekstas

Lentelë

Þemëlapis

Iliustracija

Grafikas

Diagrama

3 pav. Geografinës informacijos pateikimo formos

Vadinasi abu – mokytojas ir mokinys – „turi
teisæ“ á individualø teksto, informacijos suvokimà, perskaitymà, interpretavimà. Mokytojo
uþdavinys – iðmokyti, iðprovokuoti mokinius
pagavø suprasti, suvokti tekstà, þodá, pasaulá,
padëti ágyti foniná (kontekstiná) þinojimà, reikalingà savarankiðkam teksto skaitymui ir interpretavimui.
Geografinës informacijos (praneðimø) formos. Informacija kaupiama, apibendrinama,
pateikiama ávairiomis formomis ir technologijomis. Toliau pateiktos labiausiai paplitusios
geografijos edukacijoje informacijos kodavimo formos yra ir kaip atskiri geografinio
paþinimo, tyrimo objektai arba didaktinës ugdymo priemonës (3 pav.). Tekstas ðiuo atveju
suprantamas siauràja – raðytine (þymenø ant popieriaus, vaizduoklio ekrane) – prasme. Plaèiàja prasme visos informacijos pateikimo formos
laikytinos geografiniu tekstu.
Ðiø informacijos praneðimo formø paskirtis – iðryðkinti esminius geografiniø objektø,
reiðkiniø, procesø bruoþus, kurie padëtø
su(si)formuoti vientisà geografiná pasaulëvaizdá. Kiekviena ið ðiø formø reikalauja skirtingø
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analitiniø metodø, siekiant iðgauti arba interpretuoti norimà informacijà.

Informacijos skaitymas kaip
komunikacija ir pasaulio
transformacija
Nûdien suvokta, jog gaunama informacija, þinios pereina tam tikrus filtrus, kurie keièia jø
turiná, prasmæ, reikðmæ. Tokie filtrai gali bûti
paèios masinio informavimo priemonës arba
iðvardytos jø perdavimo (kodavimo) formos
(Fiske, 1998). Todël vienokiu arba kitokiu bûdu tarp informacijos gavëjo (mokinio) ir paèios informacijos, jos ðaltinio nusistovi komunikacinis santykis – vyksta dialogas, kartu ir informacijos bei ja perduodamo praneðimo transformacija. Pastarasis veiksmas lemia ir suvokiamojo pasaulio reikðmiø kaità. Komunikacija, taip pat ir edukacinë, – tai pirmiausia
reikðmës kûrimas. Todël taip svarbûs jos veikëjai ir sklidimo kanalai. Pedagogikoje vienodai svarbus edukacinis vyksmas (ugdymo metodas kaip informacijos skleidimo(-si) veiksmas) ir ugdomøjø reikðmiø kûrimo(-si) proce-

Tekstas

Skaitytojas

Objektas
4 pav. Reikðmës („turinio“) kûrimo erdvë

sas. Semiotiniu – reikðmiø kûrimo(-si) – poþiûriu siuntëjà tikslinga vadinti tekstu (informacija), gavëjà – skaitytoju, kiekvienas ið jø turi
struktûruotus (nelinijinius) tarpusavio ryðius
ir ryðius su daiktu (objektu) (4 pav.). Edukacinæ komunikacijà galima apibrëþti kaip ugdymo procesà, kurio metu, dialogo forma sàveikaujant visiems ugdymo veiksniams, vyksta
vertybiø interpretacija ir sklaida.
Todël ugdymà galima laikyti nuolatiniu
reikðmiø (visokiø – vertybiniø, paþintiniø, praktiniø) kûrimo procesu. Greta pasitaiko kitas terminas informacijos esmë, kuris þymi praneðimo svarbà, jo suvokimà ir supratimà. Prasmë,

reikðmë, esmë yra svarbios didaktinës kategorijos, kuriomis privalu remtis tiek ágyjant mokslines þinias, tiek dirbant su ávairia informacija. Taigi galima sudaryti informacijos skaitymo edukaciná komunikacijos modelá (5 pav.).
Pateiktame modelyje átrauktas dar vienas
svarbus komunikacijos dalyvis – kontekstas. Informacinis kontekstas gali bûti atraminës þinios, aplinkos objektai, socialiniai veiksniai,
kartu ir visø modelyje pateiktø komunikacijos
dalyviø sinerginë sàveika.
Darbas su geografine arba kita informacija – kruopðtus, kartais lëtas, varginantis uþsiëmimas. Todël – ypaè mokykloje – nereikëtø

Tekstas

Objektas

Esmë

Prasmë

Kontekstas

Reikðmë

Mokytojas

Mokinys

5 pav. Edukacinis komunikacijos modelis
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piktnaudþiauti uþkraunant mokinius ávairios
originalios informacijos, kitokios medþiagos
„studijomis“, – tai geriausiu atveju yra studentø, o ið tiesø – mokslo þmoniø darbas. Mokiniai turi ágyti tik bendruosius gebëjimus, t. y.
bûti raðtingi, priimti (suvokti) ið aplinkos sklindanèià informacijà.

Apibendrinimas
Nûdien komunikacijos ir informacijos mokslai itin nesigilina á jø apraðomø materialiø ir
dvasiniø objektø turiná, jø funkcinæ paskirtá,
bet turi pretenzijø tapti bendramoksle teorija, grindþianèia metodologinius pagrindus ne
tik socialiniø ir humanitariniø, bet ir gamtos
bei technikos mokslø tarpdisciplinei integracijai.
Edukologijoje informacija ir komunikacija ágauna naujà kokybæ – kaip ugdymo turinio
ir proceso sudedamosios dalys. Anksèiau informacija ir komunikacija buvo siejamos su

neigiamu þenklu – su „triukðmà“, chaosà kelianèiais dalykais. Ðiandien analitinis darbas,
komunikavimas su informacija yra vienas esminiø moksleiviø, apskritai pilieèiø bendrosios
kompetencijos bruoþø.
Geografijai, kaip savo esme integruojanèiai gamtos (fizinë geografija) ir socialinius
(socialinë geografija) mokslus, nuo seno turinèiai daugiau informacinio nei teorinio
mokslo ávaizdá, ypaè aktuali plëtojama komunikaciniø ir informaciniø mokslø metodologija. Pirmiausia tai naudinga geografijos edukacijai, kurioje komunikavimas tiek tiesiogine,
tiek perkeltine prasme su kitais kraðtais, geografiniais vaizdiniais, ávairaus dydþio erdvëmis remiasi dialoginiu interpretaciniu santykiu su geografine informacija (tekstu), mokytoju ir paèiu savimi. Esminë straipsnio iðvada
– pateiktas Edukacinës komunikacijos modelis (5 pav.). Ðiuo metu atliekami metodinio
praktinio mokytojø darbo tyrimai, rengiama
speciali metodinë priemonë.
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READING OF GEOGRAPHICAL INFORMATION IN TERMS
OF EDUCATIONAL COMMUNICATION
Zigmas Kairaitis
Summary
The article deals with geographical information reading referring to a communicative relation with a text.
With the help of ideas of communication and information sciences, the content of an educational
interaction of the main participants in the training
process, i.e. a teacher, student, subject (geography),
is revealed as well as educational communication
prospects of geographical information interpretation
are highlighted. Recently, with the formation of a
favourable methodological discourse, an insight to
knowledge, a training process and culture phenomena
in another aspect, i.e. a communicative aspect, becomes
possible. These issues are related to the development of an information and knowledge society.
Communication covers much more than just conveyance
of information and knowledge. In education, communication manifests itself as an instrument of educa-

tional interaction and serves as an intermediate between the matters expressed through the message and
matters accepted through the message. As an
integrated science and subject, geography is favourable for application of different communication
models and methods. Geographical information
contains cognitive values that cannot be learnt directly
– they shall be drawn out, developed. One of such
ways that help to provide information with worthwhile essence is question raising and answering the
questions raised. Communication of questions leads
to the formation of multidirectional (synergetic)
educational space when all participants of the training
process (a teacher, student, subject) are equivalent
in respect of development of cognitive values.
Quintessence of the article: an included educational
communication model.
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