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1.  Μία εννοιολογική προσέγγιση για τους χάρτες εννοιών 

Ο χάρτης εννοιών (concept map) είναι ένα εργαλείο αναπαράστασης, οργάνωσης και 
αναδιοργάνωσης ενός ορισµένου γνωστικού αντικειµένου.  Πρόκειται για µια 
«χαρτογραφική» µεταφορά, για ένα γράφηµα, µια εικονική όψη καταγραφής ιδεών, 
συλλήψεων, απόψεων και σχέσεων ανάµεσα σε έννοιες και συµπλέγµατα εννοιών.   

Οι χάρτες εννοιών περιλαµβάνουν έννοιες-ετικέτες, οι οποίες συνήθως περικλείονται σε 
ελλείψεις ή πλαίσια, σχέσεις ανάµεσα στις έννοιες, οι οποίες υποδεικνύονται µε γραµµές που 
συνδέουν δύο ή περισσότερες έννοιες και συνδέσεις µε λέξεις ή φράσεις, οι οποίες 
προσδιορίζουν µια προτασιακή σχέση ανάµεσα σε δύο έννοιες (Novak & Gowin 1984, Novak 
1995, 1996, 1998).  Οι προτάσεις περιέχουν δύο ή περισσότερες έννοιες οι οποίες συνδέονται 
µε άλλες λέξεις για να σχηµατίσουν µια νοηµατική δήλωση, η οποία συχνά αποκαλείται 
σηµασιολογική µονάδα.  Οι χάρτες εννοιών που προτείνει ο Novak χαρακτηρίζονται από µια 
ιεράρχηση των εννοιών, µεταβαίνοντας από τις γενικότερες στις ειδικότερες, σύµφωνα πάντα 
µε το εκάστοτε συγκείµενο (Novak & Gowin 1984, Novak 1998).  Ένα άλλο σηµαντικό 
χαρακτηριστικό είναι οι δια-συνδέσεις, οι οποίες είναι συνήθως προτασιακές συνδέσεις 
ανάµεσα σε έννοιες που βρίσκονται σε διαφορετικούς τοµείς ή σε διαφορετικά συµπλέγµατα 
του χάρτη εννοιών και οι οποίες αποκαλύπτουν συνθετότερες µεταξύ τους σχέσεις.  Επίσης 
παραδείγµατα από γεγονότα, αντικείµενα, σύµβολα ή εικόνες µπορούν να προστεθούν σε 
συγκεκριµένα µέρη του χάρτη εννοιών, τα οποία βοηθούν στην αποσαφήνιση της σηµασίας 
µιας δεδοµένης έννοιας.  Στις αρχικές τους µελέτες, κατά τη δεκαετία του ΄80, ο Novak και οι 
συνεργάτες του δε χρησιµοποιούσαν πάντοτε «ετικέτες» για να χαρακτηρίσουν τις γραµµές 
που συνέδεαν δύο έννοιες.  Όµως, σύντοµα συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να δώσουν έµφαση 
στη χρήση συνδετικών λέξεων, προκείµενου να έχουν µια αναπαράσταση της προτασιακής 
γνώσης και των νοηµάτων που προκύπτουν από την προτασιακή σύνδεση και διασύνδεση 
των εννοιών (Novak & Gowin 1984, Novak 1990a). 

Μία διαφορετική προσέγγιση είναι ο «χάρτης του νου» (mind map) που προτείνει ο Buzan 
(1993), ο οποίος έχει ως απαρχή µια κεντρική λέξη ή έννοια και γύρω από αυτήν 
σχεδιάζονται 5-10 κύριες ιδέες που συνδέονται µε την αρχική έννοια.  Έπειτα για κάθε µια 
από αυτές τις 5-10 λέξεις-έννοιες, που προέκυψαν από την αρχική, σχεδιάζονται άλλες 5-10 
που σχετίζονται µε τις προηγούµενες και έπεται η συνέχεια.  Η διαφορά ανάµεσα στο χάρτη 
του νου και το χάρτη εννοιών είναι ότι ο πρώτος έχει µόνο µία κυρίαρχη έννοια και µια 
χαλαρή ή και καθόλου ιεραρχηµένη δόµηση ενώ ο δεύτερος µπορεί να έχει αρκετές 
κυρίαρχες έννοιες, δοµηµένες σε συµπλέγµατα εννοιών µε αυστηρότερη ιεράρχηση.  Έτσι ο 
χάρτης του νου µοιάζει να έχει τη µορφή ενός δένδρου, ενώ ο χάρτης εννοιών µοιάζει 
περισσότερο µε αναπαράσταση ενός δικτύου.  Μια σύνθεση των δύο απόψεων φαίνεται να 
είναι περισσότερο εφαρµόσιµη στο δηµοτικό σχολείο, αφού έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά 
µπορούν να σχεδιάζουν χάρτες εννοιών και να προσδιορίζουν ακόµα και σύνθετες σχέσεις 
και δια-συνδέσεις ανάµεσά τους, συχνά όµως, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην 
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αυστηρή ιεράρχηση αυτών των εννοιών (Kilshaw 1990, Harlen 1992, Tsagliotis 1997, 
Kinchin & Hay 2000).  

Στην παρούσα µελέτη υποστηρίζεται ότι ο χάρτης εννοιών µπορεί να ειδωθεί ως µια δυναµική 
κατασκευή, που έρχεται ως αποτέλεσµα της καθεαυτής εµπειρίας της ενασχόλησης µε την 
κατασκευή του και αντανακλάται πάνω σε µια δυναµική και όχι στατική προσέγγιση της 
γνώσης (Novak 1990b, McAleese 1998).  Έτσι, ο χάρτης εννοιών δεν είναι ένα στιγµιότυπο 
της γνώσης ενός αντικειµένου, αλλά περισσότερο ένα στιγµιότυπο µιας διαδικασίας σκέψης 
και αναστοχασµού του κατασκευαστή του, µέσα στην πράξη και πάνω στην πράξη (Schön 
1983, Mason 1992).  Αυτή η διαδικασία περνά συχνά µέσα από αβεβαιότητες, συγχύσεις και 
«συγκρουσιακές» καταστάσεις µεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών αναπαραστάσεων, η 
αποσαφήνιση των οποίων δηµιουργεί νέες έννοιες-ετικέτες και διαµορφώνει νέες σχέσεις και 
δια-συνδέσεις ανάµεσά τους. Στόχος της µελέτης ήταν να κατασκευάσουν τα παιδιά χάρτες 
εννοιών για τη µηχανική ενέργεια, µέσα σε ένα δυναµικό πλαίσιο επαναπροσδιορισµού και 
αναδιοργάνωσης της γνώσης, εγκαθιδρυµένο µέσα στη διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης 
της συγκεκριµένης σχολικής τάξης.  Η δυναµικότητα αυτού του πλαισίου διαµορφώνεται 
µέσα από τις διαφορετικές εκδόσεις των χαρτών εννοιών των παιδιών. 

2.  Μία διδακτική προσέγγιση της µηχανικής ενέργειας στην Ε΄ ∆ηµοτικού 

Η τάξη αποτελείται από 31 παιδιά χωρισµένα σε δύο τµήµατα.  Η διδακτική προσέγγιση της 
µηχανικής ενέργειας έγινε µέσα από µια σειρά παρεµβάσεων συνολικής διάρκειας 8 
διδακτικών ωρών.  Συζητήθηκαν έννοιες όπως: έργο, ισχύς, δυναµική και κινητική ενέργεια, 
µετατροπές της µιας µορφής στην άλλη, και η αρχή διατήρησης της µηχανικής ενέργειας.  
Χρησιµοποιήθηκαν αντικείµενα καθηµερινής χρήσης σε συνηθισµένες εργασίες (π.χ. 
µετακίνηση επίπλων, ανύψωση φορτίων µε τροχαλίες), εξετάστηκαν διάφορα παιχνίδια (π.χ. 
βατραχάκια µε ουρά από πλαστικό έλασµα που αναπηδούν, αυτοκινητάκια που µετακινούνται 
µε συστήµατα σπειροειδών ελασµάτων και ελατηρίων) και έγιναν πειράµατα µε απλά µέσα 
(VanCleave 1995, Taylor 1998).  Κατασκευάστηκε επίσης ένα «αεροπλανάκι µε κινητήρα 
από λάστιχο» και έγινε µια συζήτηση για την αρχή διατήρησης της µηχανικής ενέργειας 
παρατηρώντας τον τροχό του Μάξγουελ.  Τα παιδιά κρατούσαν σηµειώσεις από τα 
µαθήµατα, αλλά τους δόθηκαν επίσης τρία φυλλάδια που συνόψιζαν τα κύρια σηµεία, όπως 
αυτά προέκυψαν από τις συζητήσεις και τα πειράµατα µέσα στην τάξη. 

3.  Κατασκευή χαρτών εννοιών για τη µηχανική ενέργεια 

Τα παιδιά ήταν σχετικά εξοικειωµένα µε την κατασκευή χαρτών εννοιών, αφού 
χρησιµοποιούνταν συχνά στα µαθήµατα για τη συζήτηση, παρουσίαση και ανάλυση 
σύνθετων εννοιών ή ακόµα και για τη σύνοψη των κύριων σηµείων µιας συγκεκριµένης 
ενότητας (Mason 1992, Novak 1986, 1998).  Σε µια προηγούµενη προσπάθειά τους είχαν 
κατασκευάσει ένα χάρτη εννοιών για τη σωµατιδιακή µορφή της ύλης. 

Για την κατασκευή των χαρτών για τη µηχανική ενέργεια τους ζητήθηκε να συµβουλευτούν 
τις σηµειώσεις τους και τα φυλλάδια, να φέρουν στο νου τους ό,τι είχε συζητηθεί µέσα στην 
τάξη και να κατασκευάσουν στο σπίτι ένα χάρτη µε έννοιες σχετικές µε τη µηχανική 
ενέργεια.  Θα µπορούσε να διατυπωθεί ο ισχυρισµός ότι τα παιδιά ενδέχεται να είχαν τη 
βοήθεια των γονέων στο σπίτι, κάτι όχι κατ’ ανάγκη µεµπτό, πλην όµως τα περισσότερα 
παιδιά δήλωσαν ότι δούλεψαν µόνα τους, µε άνεση χρόνου, για µια διαδικασία που απαιτεί 
σκέψη και περισυλλογή.  ∆εν τους δόθηκε, όµως, καµία συγκεκριµένη λίστα λέξεων.  Την 
επόµενη µέρα έγινε µία έκθεση των χαρτών, όπου τα παιδιά παρουσίασαν τους χάρτες στους 
συµµαθητές τους και το δάσκαλο και ακολούθησε σχολιασµός και συζήτηση.  Αµέσως µετά 



 

 3 

οι χάρτες συµπληρώθηκαν ή αναδιοργανώθηκαν σε κάποιο βαθµό, αυτή τη φορά µέσα στην 
τάξη.  Κάποια παιδιά ζήτησαν περαιτέρω βοήθεια, κυρίως σε επίπεδο δια-συνδέσεων µεταξύ 
συµπλεγµάτων εννοιών ή στην παράθεση παραδειγµάτων και έπειτα προχώρησαν σε µία 
τρίτη αναθεώρηση του χάρτη τους. 

4.1.  Ανάλυση των χαρτών εννοιών 

Οι χάρτες εννοιών που κατασκεύασαν τα παιδιά αναλύθηκαν, µέσα από µια ποιοτική 
προσέγγιση, σε προτάσεις κατά το πρότυπο {κόµβος} {σύνδεση} {κόµβος} (π.χ. {έργο} 
{είναι} {δύναµη} {που µετακινεί} {το σηµείο εφαρµογής της}).  Έπειτα έγινε µια 
σταχυολόγηση αυτών των προτάσεων σε έναν κατάλογο και οι µεταξύ τους δια-συνδέσεις 
καταγράφηκαν σύµφωνα µε τα πρότυπα {κόµβος} {δια-σύνδεση} {κόµβος} και {πρόταση} 
{δια-σύνδεση} {πρόταση}, ανάλογα µε το αν η δια-σύνδεση ήταν ανάµεσα σε έννοιες ή 
ανάµεσα σε συµπλέγµατα εννοιών (π.χ. {[το] έργο} {[το] µετράµε όπως [και την]} {ενέργεια} 
{[σε] Joule}, ή για τη δεύτερη περίπτωση {όταν µειώνεται η κινητική αυξάνεται η δυναµική 
ενέργεια και αντίστροφα} {έτσι έχουµε} {σταθερό [το] άθροισµα της µηχανικής ενέργειας}).  
Οι λέξεις µέσα στις αγκύλες (άρθρα ή σύνδεσµοι) προκύπτουν από το συγκείµενο της 
πρότασης και έχουν προστεθεί µε προσοχή, χωρίς να αλλοιώνουν το νόηµά της.  Η 
καταγραφή κάθε χάρτη εµπλουτίστηκε µε τα παραδείγµατα, τις εικόνες και τα σύµβολα, όπου 
αυτά υπήρχαν.  Κάθε οµάδα προτάσεων που µπορούν να ειδωθούν ως ένα σύµπλεγµα 
εννοιών περικλείεται µέσα σε ένα πλαίσιο, κυρίως για λόγους καταγραφής και ανάλυσης.  
∆ιαµορφώνεται έτσι µια µεταγραφή των χαρτών εννοιών σε πρωτόκολλα ανάλυσης, µε 
προτασιακές διατυπώσεις του εννοιολογικού τους περιεχοµένου.  ∆ιαφορετικές εκδόσεις 
χαρτών του ίδιου παιδιού καταγράφηκαν και αναλύθηκαν συγκριτικά.  Ακολουθεί µία 
ενδεικτική ανάλυση της προτασιακής γνώσης δύο χαρακτηριστικών περιπτώσεων παιδιών, 
όπως αυτή προκύπτει από τις δύο διαφορετικές εκδόσεις χαρτών εννοιών που κατασκεύασαν 
το καθένα αντίστοιχα.  Στην πρώτη περίπτωση παρουσιάζεται ένας χάρτης που έχει αρχικά 
µία απλή ακτινωτή µορφή µε αλυσίδες εννοιών και στη συνέχεια αναδιοργανώνεται σε 
σύνθετα συµπλέγµατα εννοιών, ενώ στη δεύτερη περίπτωση αρχικά καταγράφονται τέσσερα 
χωριστά και ασύνδετα συµπλέγµατα εννοιών, τα οποία έπειτα συσχετίζονται και 
µετασχηµατίζονται σε διασυνδεόµενα συµπλέγµατα εννοιών.  Αυτές οι περιπτώσεις 
αποτελούν τις δύο κυρίαρχες τάσεις αναδιοργάνωσης των χαρτών εννοιών που µελετήθηκαν. 

4.2.  Οι χάρτες εννοιών του Στέλιου 

Στην περίπτωση του Στέλιου, η πρώτη έκδοση του χάρτη του περιλαµβάνει τέσσερα πλαίσια ή 
συµπλέγµατα εννοιών που ξεκινούν όλα από τη βασική έννοια {έργο} και συνδέονται µεταξύ 
τους (πρβλ. Παράρτηµα Ι).  Το πρώτο αναφέρει ότι το έργο εξαρτάται από τη δύναµη και 
καταγράφει µια σχέση παραγωγής έργου µε τη µετακίνηση σε µια απόσταση, χωρίς όµως να 
είναι ευδιάκριτη η σύνδεση µε την έννοια {δύναµη}, µέσα σε αυτό το συγκείµενο.  Το 
δεύτερο παραθέτει µια απλή σχέση µέτρησης του έργου σε Joule.  Το τρίτο σχετίζει το έργο 
µε την ισχύ µιας µηχανής, η οποία εξαρτάται από το χρόνο και το έργο και τη µετράµε σε 
Watt ή ίππους.  Το τέταρτο σύµπλεγµα εννοιών ξεκινάει µε την παρατήρηση ότι {µπορούµε 
ακόµα και} να καταναλώνουµε έργο, όπως για παράδειγµα στο φρενάρισµα ενός αυτοκινήτου 
και τότε {κάνουµε µια ενέργεια}.  Αποδίδεται έτσι µια σχέση ανάµεσα στο έργο και την 
ενέργεια µέσα από µια βιωµατική αναφορά, αλλά αξιοσηµείωτο είναι ότι επιλέγεται η 
κατανάλωση έργου για τη διαµόρφωση αυτής της σχέσης.  Ως παράδειγµα ενέργειας 
εµφανίζεται η {µηχανική ενέργεια} µε τις δύο µορφές της: την κινητική που εξαρτάται από 
τη µάζα και την ταχύτητα και µπορούµε να την πούµε αλλιώς και «ενέργεια κίνησης» και τη 
δυναµική ενέργεια που µπορούµε να την πούµε και «αποθηκευµένη ενέργεια», η οποία 
φαίνεται να {έχει σχέση} µε το ύψος και την ελαστικότητα.  Η έκδοση αυτή του χάρτη µοιάζει 
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να έχει µια ακτινωτή µορφή που ξεκινά από το {έργο}, αλλά παράλληλα αναπτύσσονται 
αλυσίδες εννοιών και συνδέσεων µε µεγαλύτερη εκείνη που αναφέρεται στην κατανάλωση 
έργου, την ενέργεια και τη µηχανική ενέργεια, δηλαδή το τέταρτο σύµπλεγµα εννοιών. 

Η δεύτερη έκδοση του χάρτη αποτελείται από πέντε πλαίσια ή συµπλέγµατα εννοιών, τα 
οποία πάλι φαίνεται να ξεκινούν από την έννοια του {έργου}.  Το πρώτο δηλώνει ότι το έργο 
εξαρτάται από τη δύναµη και µια συγκεκριµένη απόσταση, διευκρινίζοντας έτσι το 
αντίστοιχο συγκείµενο της προηγούµενης έκδοσης του χάρτη.  Το δεύτερο σύµπλεγµα 
επαναπροσδιορίζει το Joule ως µονάδα µέτρησης του έργου, ενώ συνάµα αναλύεται µε 
σύµβολα ως το γινόµενο ενός Newton επί ένα µέτρο.  Στο τρίτο σύµπλεγµα εννοιών φαίνεται 
να δίνεται έµφαση στην κατανάλωση του έργου, επεξηγώντας ότι συµβαίνει όταν η φορά της 
δύναµης που ασκείται σε ένα αντικείµενο είναι αντίθετη προς τη µετατόπιση, ενώ ως 
παράδειγµα αναφέρεται το φρενάρισµα ενός ποδηλάτου.  Στο τέταρτο σύµπλεγµα δηλώνεται 
ενδιαφέρον για την έννοια της ισχύος, το οποίο φαίνεται να προβάλλεται µέσα από την 
προβληµατική κατάσταση δύο γερανών που σηκώνουν ένα κιβώτιο.  Έτσι η ισχύς εξαρτάται 
από το χρόνο και το έργο, ενώ η µονάδα µέτρησης (Watt ή ίπποι) καταγράφεται µε 
κλασµατική µορφή ως η διαίρεση των µεγεθών του έργου (Ε) δια του χρόνου (t) που ισούται 
µε Watt.  Στο τελευταίο σύµπλεγµα εννοιών επεξήγεται µε σαφήνεια ότι η ικανότητα ενός 
σώµατος να παράγει έργο σηµαίνει πως «έχει ενέργεια», την οποία συναντούµε µε διάφορες 
µορφές (θερµική, πυρηνική, ηλεκτρική).  Υπάρχει µια δια-σύνδεση ανάµεσα στην έννοια 
{ενέργεια} αυτού του πλαισίου και στην έννοια {Joule} σχετιζόµενο µε το έργο (δεύτερο 
πλαίσιο), η οποία φαίνεται να υποδηλώνει ότι το Joule προσδιορίζεται ως κοινή µονάδα 
µέτρησης του έργου και της µηχανικής ενέργειας.  Στη συνέχεια αναλύονται οι έννοιες της 
δυναµικής και της κινητικής ενέργειας µε τρόπο σχεδόν όµοιο µε την πρώτη έκδοση του 
χάρτη.  Γενικότερα θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η δεύτερη έκδοση του χάρτη 
φαίνεται να είναι περισσότερο σύνθετη και λιγότερο αυστηρά ιεραρχηµένη από την πρώτη, 
ενώ έχουν προσδιοριστεί καλύτερα οι έννοιες και έχουν προστεθεί περισσότερα 
παραδείγµατα και µαθηµατικές σχέσεις µεγεθών (έργο, ισχύς). 

4.3.  Οι χάρτες εννοιών της Αναστασίας 

Στην περίπτωση της Αναστασίας η πρώτη έκδοση του χάρτη εννοιών της περιλαµβάνει 
τέσσερα συµπλέγµατα εννοιών που αναφέρονται στο {έργο}, την {ισχύ}, την {ενέργεια} και 
τη {µηχανική ενέργεια}, τα οποία όµως είναι αποµονωµένα µέσα σε πλαίσια ή διαχωριστικές 
γραµµές (πρβλ. Παράρτηµα ΙΙ).  Στο πρώτο σύµπλεγµα καταγράφεται ότι το έργο εξαρτάται 
από τη δύναµη και την απόσταση, οι οποίες εµφανίζονται µέσα σε µία έλλειψη, ενώ µονάδα 
µέτρησης προσδιορίζεται το Joule µε δύο παραδείγµατα.  Αξιοσηµείωτο είναι ότι γίνεται 
επίσης καταγραφή του παραγόµενου έργου όταν {µία δύναµη} {µετατοπίζει το σηµείο 
εφαρµογής} της και του καταναλισκόµενου έργου όταν η δύναµη έχει {αντίθετη φορά από τη 
µετατόπιση}.  Στο δεύτερο σύµπλεγµα καταγράφεται, µάλλον συγκεχυµένα, ότι η ισχύς 
εξαρτάται από {το έργο και την ισχύ} και µπορούµε να την υπολογίσουµε τη µονάδα 
µέτρησής της από τη σχέση {Joule X sec = Watt}.  Στο τρίτο σύµπλεγµα προσδιορίζεται ότι η 
ενέργεια {εξαρτάται από} {την ικανότητα παραγωγής έργου}, τη µετράµε σε Joule και έχει 
πολλές µορφές (µηχανική, κινητική, ηλεκτρική).  Στο τελευταίο σύµπλεγµα η µηχανική 
ενέργεια παρουσιάζεται µε δύο µορφές, τη δυναµική και την κινητική.  Αντίστοιχα η 
δυναµική ενέργεια {εξαρτάται} από το βάρος, {έχει σχέση} µε την ελαστικότητα και το ύψος, 
ενώ {λέγεται αλλιώς} {αποθηκευµένη ενέργεια}.  Η κινητική ενέργεια {εξαρτάται} από την 
ταχύτητα και τη µάζα και λέγεται αλλιώς {ενέργεια κίνησης}.  Παραδείγµατα ή δια-
συνδέσεις δεν καταγράφονται. 

Η δεύτερη έκδοση του χάρτη µπορεί να ειδωθεί ότι αποτελείται πάλι από τα ίδια τέσσερα 
συµπλέγµατα εννοιών, που τώρα συνδέονται µεταξύ τους µε λεκτικές συνδέσεις και δια-
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συνδέσεις και έχουν διορθωθεί και εµπλουτιστεί µε παραδείγµατα.  Όλα όµως φαίνεται να 
ξεκινούν από τη βασική έννοια {έργο}.  Στο πρώτο σύµπλεγµα το έργο προσδιορίζεται όπως 
και παραπάνω µε µόνη προσθήκη την ανάλυση του Joule ως το γινόµενο Newton επί µέτρο 
(πρβλ. δύο αριθµητικά παραδείγµατα) και τη µαθηµατική σχέση υπολογισµού του έργου ως 
το γινόµενο της δύναµης επί την απόσταση {Ε = δ • α}.  Επίσης διασυνδέεται το {Joule} του 
έργου µε το {Joule} του συµπλέγµατος της ενέργειας, υποδηλώνοντας πιθανότατα µια σχέση 
κοινής µονάδας µέτρησης.  Στο δεύτερο σύµπλεγµα επαναπροσδιορίζεται η ισχύς ως ένα 
µέγεθος που εξαρτάται από το έργο και το χρόνο, αποδίδοντας σωστά τη µαθηµατική σχέση 
(Ι=Ε/t) και καταγράφοντας δύο ενδεικτικά αριθµητικά παραδείγµατα υπολογισµού της 
ισχύος.  Υπάρχει ακόµα µια δια-σύνδεση µε το έργο που {σχετίζεται µε την} ισχύ, χωρίς όµως 
να καθορίζεται µε περισσότερη ακρίβεια.  Όµοια διασυνδέονται και τα συµπλέγµατα της 
{ενέργειας} και της {µηχανικής ενέργειας}, χωρίς επεξήγηση.  Το σύµπλεγµα της ενέργειας 
παραµένει το ίδιο, εκτός από τις µορφές της ενέργειας, όπου τώρα εµφανίζονται η µηχανική 
και η ηλεκτρική.  Η δυναµική αφαιρέθηκε, πιθανότατα συνειδητοποιώντας ότι είναι µορφή 
της µηχανικής ενέργειας.  Υπάρχει ακόµα µια δια-σύνδεση από τη {µηχανική ενέργεια} στην 
{ενέργεια} µε τη µορφή βέλους αντίστοιχης φοράς, χωρίς όµως συνδετική λέξη.  Το 
σύµπλεγµα της µηχανικής ενέργειας παρουσιάζεται λίγο πολύ όπως και στην πρώτη έκδοση 
του χάρτη, πλην όµως προστίθεται {το βατραχάκι που πηδά} ως παράδειγµα της δυναµικής 
και {το αυτοκινητάκι που κινείται} ως παράδειγµα της κινητικής ενέργειας.  Επίσης, υπάρχει 
µια δια-σύνδεση ανάµεσα στη δυναµική και την κινητική ενέργεια που δηλώνει ότι η µια 
{µετατρέπεται} στην άλλη µορφή.  Επιπλέον, χωρίς να αναφέρεται ξεκάθαρα, γίνεται µια νύξη 
για την αρχή της διατήρησης της µηχανικής ενέργειας, µέσα από την καταγραφή ότι {το 
άθροισµα µένει} {σταθερό}.  Υπάρχουν ακόµα δύο σχετικά αριθµητικά παραδείγµατα και ένα 
λεκτικό παράδειγµα που αναφέρεται στον {τροχό του Μάξγουελ}.  Συνολικά, στη δεύτερη 
έκδοση του χάρτη εννοιών καταγράφονται σχέσεις και δια-συνδέσεις ακτινωτής µορφής, που 
άµεσα ή έµµεσα διαπλέκονται µε την έννοια του {έργου}, αλλά παράλληλα έχουν και τη 
µορφή αλυσίδας (σύµπλεγµα της ισχύος) ή είναι µία σύνθεση των δύο παραπάνω µορφών 
(σύµπλεγµα της µηχανικής ενέργειας). 

5.  Συµπεράσµατα και συζήτηση 

Με την παραπάνω ανάλυση επιτυγχάνουµε µια µεταφορά σε κείµενο της προτασιακής γνώσης 
για τη µηχανική ενέργεια, όπως αυτή προβάλλεται µέσα από τα δεδοµένα των χαρτών 
εννοιών που κατασκεύασαν τα παιδιά.  Οι προτάσεις δεν αξιολογούνται για την «αλήθεια» 
τους σε σύγκριση µε τις «αποδεκτές» προτάσεις της επιστηµονικής κοινότητας, αφού 
ενδεχοµένως να έχουν µικρό βαθµό «ακρίβειας» σε µια τέτοια σύγκριση.  Εκλαµβάνονται 
όµως ως µια αναπαράσταση και οργάνωση της γνώσης, η οποία είναι σηµασιολογικά 
αποδεκτή για ένα συγκεκριµένο παιδί και µέσα στο συγκεκριµένο συγκείµενο.  
Καταγράφεται, δηλαδή, ένα λειτουργικό πλαίσιο σχέσεων ανάµεσα στις έννοιες, αλλά 
ταυτόχρονα παρέχεται µια δυνατότητα αναδιοργάνωσης αυτού του πλαισίου από τους ίδιους 
τους κατασκευαστές του και µέσα στο περιβάλλον διαµόρφωσής του.  Η κατασκευή δύο ή 
τριών διαδοχικών εκδόσεων του ίδιου χάρτη εννοιών φαίνεται να δίνει µια άνεση χώρου και 
χρόνου στα παιδιά, προκειµένου να στοχαστούν πάνω και µέσα στη διαδικασία 
ανακατασκευής του χάρτη τους και να αποκαλύψουν πιο επεξεργασµένα εννοιολογικά 
περιεχόµενα και σχέσεις ή δια-συνδέσεις ανάµεσα σε έννοιες και συµπλέγµατα εννοιών. 

Η αναδιοργάνωση της γνώσης και η εννοιολογική αλλαγή αδιαµφισβήτητα είναι µέρος της 
διαδικασίας διδασκαλίας και µάθησης.  Όµως, η εξωτερίκευση και καταγραφή της 
προτασιακής γνώσης, καθώς και η υποβολή της σε διυποκειµενική κριτική, µε 
αναστοχαστικό και µεταγνωστικό χαρακτήρα, είναι εξίσου σηµαντικές διαδικασίες, που 
πρέπει να συµβαίνουν καθηµερινά µέσα στη σχολική τάξη.  Τα παιδιά συχνά αντιµετωπίζουν 
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προβλήµατα µε τη σύνθεση, τη σύνδεση και τη διασύνδεση εννοιών και καταστάσεων, στις 
οποίες δε δίνεται ιδιαίτερη έµφαση από τα Αναλυτικά Προγράµµατα.  Η επεξεργασία 
διαδοχικών εκδόσεων ενός χάρτη εννοιών φαίνεται να βοηθά προς την κατεύθυνση µιας 
δυναµικής και συνθετικής προσέγγισης της γνώσης.  Επιπλέον, µε την καταγραφή των 
εννοιών και των προτασιακών συνδέσεων επιτυγχάνεται µια σταδιακή «αποφόρτιση» της 
βραχυπρόθεσµης µνήµης, από όλα εκείνα τα στοιχεία που καταγράφονται κοµµάτι-κοµµάτι 
πάνω στο χαρτί, µε αποτέλεσµα να έχουµε σύντοµα µια συνθετική εποπτεία του όλου, που 
είναι δύσκολο να τη φανταστούµε µε άλλον τρόπο (πρβλ. McAleese, 1998).  Αυτό κάνει 
συχνά τα παιδιά να επιδιώκουν συνδέσεις και δια-συνδέσεις µεταξύ εννοιών και 
συµπλεγµάτων, από τη στιγµή που αρχίζουν να βλέπουν τα πράγµατα συνολικά και µε άλλο 
µάτι.  Όµως, η καθηµερινότητα του σχολείου ενδέχεται να είναι τροχοπέδη σε µια τέτοια 
διαδικασία, ή όπως µου είπε ένας µαθητής µου «αυτοί οι χάρτες εννοιών  … κύριε .. είναι 
δύσκολοι … για να τους κάνω πρέπει να σκέφτοµαι [!!]… δεν είναι σαν τις ασκήσεις του 
βιβλίου».  Ευτυχώς, όµως, µετά από λίγες µέρες κοιτάζοντας ξανά το χάρτη του µου δήλωσε:  
«κύριε … τελικά αξίζει τον κόπο … βλέπω τα πράγµατα αλλιώς ..[!!]». 
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