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Περίληψη 

Ζ ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), σο γλσζηηθά εξγαιεία, 

βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο, κε ζηφρν ηελ 

αλακφξθσζε ηνπ επξχηεξνπ παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ νπζηαζηηθή ελίζρπζε ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. ην πιαίζην απηφ, ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε ζεσξείηαη έλα 

ηζρπξφ εξγαιείν, πνπ κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή κε ζηφρν ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο, ηεο αλαιπηηθήο θαη θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο 

δηεξεχλεζεο θαη ζπλεξγαηηθήο νηθνδφκεζεο γλψζεσλ. Δηδηθφηεξα, γηα ηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο θαη ηε Γηδαθηηθή ηνπο, πξνηείλεηαη ν ζρεδηαζκφο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ βαζίδνληαη ζηηο επνηθνδνκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κάζεζε, κε ζηφρν νη καζεηέο λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ηα λνεηηθά κνληέια θαη ηηο παξαλνήζεηο πνπ έρνπλ γηα έλλνηεο, δηαδηθαζίεο 

θαη ζπζηήκαηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ.  

 Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί κία κειέηε πεξίπησζεο, 

ζε δεθαηέζζεξηο (14) καζεηέο ηεο Σ΄ ηάμεο ελφο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ θαη ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξψπνπ, απφ ην κάζεκα ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Οη ζηφρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ, ε ζπκβνιή ηεο 

ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ, ηα 

πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ηεο έλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη ην πιαίζην 

έληαμεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ 

“Inspiration”, ζην δεκνηηθφ ζρνιείν.   

 Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε ην ζρεδηαζκφ κηαο 

δηδαθηηθήο αθνινπζίαο κε ηελ θαηαζθεπή ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ απφ ηνπο καζεηέο, κε ηε 

κέζνδν «ραξηί- κνιχβη», αιιά θαη ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ “Inspiration”. Σα εξεπλεηηθά 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ήηαλ, ηα ηεθκήξηα ησλ καζεηψλ 

(ελλνηνινγηθνί ράξηεο), ην πξσηφθνιιν παξαηήξεζεο θαη ηα θχιια αμηνιφγεζεο πνπ 

κνηξάζηεθαλ, ηφζν ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα, φζν θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ αλάιπζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ (ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ), έγηλε κε ηε ρξήζε ελφο πξσηνθφιινπ θαη 

ηεο ηαμηλνκίαο SOLO, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε θαη θαηά ηελ αλάιπζε ησλ θχιισλ 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ.  

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ φηη, νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 

νηθνδφκεζαλ ηε γλψζε γηα ην αλαπλεπζηηθφ θαη ην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα κε θαιχηεξα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ζπγθξηηηθά κε απηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Σέινο, απνδείρζεθε 

φηη, ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ απνηειεί κηα «θηιηθή» πξνο 

ηνπο καζεηέο καζεζηαθή ζηξαηεγηθή, πνπ εληζρχεη ηε κεηαηφπηζε απφ ηελ απιή 

παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηελ ελεξγεηηθή κάζεζε. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε, νηθνδόκεζε γλώζεο, ινγηζκηθό “Inspiration”, 

ελλνηνινγηθή αιιαγή, ηαμηλνκία SOLO, αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα, θπθινθνξηθό ζύζηεκα  
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Abstract 

The use of Information and Communication Technologies (ICT) as cognitive tools is at the 

center of education and research interest, in purpose to enhance the learning process. In this 

context, the conceptual mapping is a powerful tool that can be integrated into educational 

practice in order to support active learning, analytical and critical capacity, investigation, 

conceptual change and collaborative knowledge construction. As far as Natural Sciences is 

concerned, it is proposed to design learning activities based on constructivist approaches in 

order for students to change their mental models and misconceptions that they have about 

concepts, processes and systems of the natural world. This study took place in a 6
th
grade 

class, of fourteen students, in a primary school. The instructional activities were in the 

course of Physics and more specifically in the respiratory and circulatory system, in which 

students have great misconceptions. The objectives of this study was to investigate the 

contribution of concept mapping in constructing knowledge of these issues, the advantages 

of the use of 'traditional' teaching methods and the framework of integration and utilization 

of conceptual mapping through software, namely "Inspiration", in primary school. The 

methodological approach of the research included a design of teaching activities, with the 

construction of concept maps by students using the "paper pencil" method and the use of the 

"Inspiration" software. The research tools used for data collection were the evidence of 

students (concept maps), the protocol observation and some evaluation sheets that were 

distributed in both the experimental group and the control group. The analysis of research 

data (concept maps) was performed using a protocol and the SOLO taxonomy, which was 

used also in the analysis of the results of the evaluation sheets of students. The results of the 

study revealed that students constructed the knowledge of the respiratory and circulatory 

system with better learning outcomes compared to those of the control group. Finally, it was 

proven that the concept mapping using the software is a "friendly" learning strategy to 

students that enhances the shift from the simple presentation of information to active 

learning. 

 

 

Keywords: concept mapping, construction of knowledge, software “Inspiration”, 

conceptual change, SOLO taxonomy, respiratory system, circulatory system  
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ΚΔΥΑΛΑΙΟ 1  

ΔΙΑΓΩΓΗ 

ην πξψην θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ 

ζέκαηνο θαη ε ζεκαζία ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο, ελψ γίλεηαη κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο 

έξεπλαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. ηελ ηειεπηαία ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε 

νξγάλσζε θαη ε δηάξζξσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  
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1.1. Κξηηήξηα επηινγήο ζέκαηνο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο δεκηνπξγνχλ λέεο απαηηήζεηο 

ζηε κάζεζε θαη ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ 

αλάγθε αλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη αιιαγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Οη λέεο κέζνδνη θαη πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, νη πξνζπάζεηεο 

πξνζαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηα λέα πνξίζκαηα ηεο Γηδαθηηθήο θαη ε αλάγθε 

κεηάβαζεο απφ ηα ππάξρνληα δαζθαινθεληξηθά ζε καζεηνθεληξηθά καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα, δεκηνπξγνχλ επηπιένλ ηηο ζπλζήθεο λα εληαρζνχλ λέεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Μηα ηέηνηα δηδαθηηθή πξαθηηθή, πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, 

είλαη ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε. Ζ ηερληθή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο απνηειεί 

έλα δηακεζνιαβεηηθφ γλσζηηθφ εξγαιείν, πνπ επλνεί ηελ νηθνδφκεζε λέσλ γλψζεσλ, 

εληζρχεη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη εκπιέθεη ηα άηνκα ζε λνεηηθέο δηεξγαζίεο γηα αλάιπζε θαη 

θξηηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε θαη 

αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ 

(Jonassen, 2000).  

 Δηδηθφηεξα, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε 

επηιέρζεθε λα εθαξκνζηεί ζην κάζεκα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο Σ‟ Γεκνηηθνχ, ζηηο 

ελφηεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαη θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο. Γεληθά, ε δηδαζθαιία ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ Διιάδα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αιιά θαη ζηελ 

δεπηεξνβάζκηα, είλαη γλσζηφ πσο θέξεη ηε ζθξαγίδα ηεο αλαπαξαγσγήο θαη δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθή, θαζψο αγλνεί απηφλ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, δειαδή ηνλ καζεηή. 

πκπιεξψλνληαο, ππάξρεη ε ηάζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπαξάγνπλ ηελ 

παηδαγσγηθή, ηελ νπνία είραλ ππνζηεί ζηα καζεηηθά ηνπο ρξφληα, ε νπνία απέρεη απφ ηηο 

ζχγρξνλεο ζεσξίεο ηεο κάζεζεο θαη ηνλ επνηθνδνκηζκφ. 

 Δηδηθφηεξα, ε εθαξκνγή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο πξνζθέξεηαη γηα ηε 

κειέηε ησλ γλσζηηθψλ αληηθείκελσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαη ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο, 

θαζψο ε βηβιηνγξαθία έρεη δείμεη φηη νη καζεηέο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο παξαλνήζεηο ζηα 

ζέκαηα απηά (Arnaudin & Mintzes, 1985, Driver et al 1994, Pelaez et al., 2005, Ozgur, 

2013)θαη πξφθεηηαη γηα έλλνηεο πνπ δελ είλαη πξντφλ άκεζεο εκπεηξίαο θαη έρνπλ ζχλζεηεο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο.  
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 πλεπψο, ην ζέκα ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, 

επηιέρζεθε κε βάζε ηελ πξνβιεκαηηθή πνπ παξνπζηάζηεθε, ε νπνία αθνξά ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε κάζεζε, κε έκθαζε ζην αληηθείκελν ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ. 

1.2. Η ζεκαζία ηεο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εληάζζεηαη ζην γεληθφ πιαίζην ππνζηήξημεο ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ κάζεζεο. ην 

πιαίζην απηφ πξνηείλνληαη δπλαηνί ηξφπνη έληαμεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ελλνηνινγηθψλ 

ραξηψλ σο εξγαιείν κάζεζεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

 Αλαιπηηθφηεξα, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο έρεη αμηνπνηεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ζε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Πνιιέο έξεπλεο απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ αλαδείμεη ηε ζπλεηζθνξά θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζηε κάζεζε (Kinchin, 2000, 2005, 

Prezler, 2004, Mavers, 2007, Cook, 2007, θ.α.). 

 Απφ ηελ αλαδήηεζε ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο θάλεθε φηη δελ ππάξρεη πιεζψξα 

αληίζηνηρσλ κειεηψλ γηα ηελ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε. πγθεθξηκέλα , βξέζεθαλ πέληε 

(5) κειέηεο ζην πεδίν ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο.  

 Ζ παξνχζα έξεπλα παξνπζηάδεη ηξία ζεκεία πξσηνηππίαο, ζπγθξηηηθά κε ηηο 

ππφινηπεο κειέηεο ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο. Αξρηθά, ππήξμε νιφθιεξνο ζρεδηαζκφο 

κηαο αθνινπζίαο δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ζην κάζεκα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, πνπ 

ζηφρεπε θαη ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ ηερληθή ηεο ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο, αιιά θαη ζηελ ρξήζε ηεο σο γλσζηηθφ εξγαιείν. Δπίζεο, ε ελλνηνινγηθή 

ραξηνγξάθεζε ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο, είηε ζε αηνκηθφ, είηε ζε νκαδηθφ επίπεδν κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ελεξγεηηθήο 

κάζεζεο. Σειεπηαίν ζεκείν πξσηνηππίαο είλαη φηη, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηαμηλνκία SOLO.  

 πλνςίδνληαο, γίλεηαη εκθαλήο ε αλάγθε γηα δηεμαγσγή εξεπλψλ ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν κε ηε ρξήζε ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θαη ζηηο ηξεηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο 

κε κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα θαη νη νπνίεο ζα αλαθέξνληαη ζε πνηθηιία γλσζηηθψλ 

αληηθείκελσλ. Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ εξεπλψλ ζα δηεπθνιχλνπλ ηνλ εληνπηζκφ, ηφζν 
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ησλ πιενλεθηεκάησλ, φζν θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ζηελ πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ηεο 

ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, σο γλσζηηθφ εξγαιείν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

1.3. Σπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο θαη ηωλ απνηειεζκάηωλ 

Ζ έξεπλα απηή δηεμήρζε ζε καζεηέο Σ΄ Γεκνηηθνχ, νη νπνίνη κεηά απφ θαηάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηερληθή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θαη κεηά 

απφ δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζηηο ελφηεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαη ηνπ θπθινθνξηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ καζήκαηνο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, δεκηνχξγεζαλ ελλνηνινγηθνχο ράξηεο, 

ζρεηηθνχο κε ην εθάζηνηε ζέκα. Οη καζεηέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο εξγάζηεθαλ είηε 

αηνκηθά, είηε ζε νκάδεο, ηφζν κε ηε κέζνδν «ραξηί- κνιχβη», φζν θαη κε ην ινγηζκηθφ 

ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο “Inspiration”. ηελ πνξεία νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ αλαιχζεθαλ κε βάζε ην πξσηφθνιιν δνκηθήο αλάιπζεο θαη αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ, πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αιιά θαη κε ηελ 

ηαμηλνκία SOLO. Ζ εξεπλήηξηα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θξαηνχζε πξσηφθνιιν 

παξαηήξεζεο γηα θάζε καζεηή, ην νπνίν βνήζεζε ζηε γεληθφηεξε κειέηε ηεο πνξείαο ηνπ 

θάζε καζεηή. Έπεηηα, ηα θχιια αμηνιφγεζεο πνπ κνηξάζηεθαλ ζηελ ΠΟ θαη ζηελ ΟΔ, κε 

ζθνπφ λα απνηππσζεί ε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο θαη λα γίλεη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν 

νκάδσλ, αλαιχζεθαλ θαη απηά κε ηελ ηαμηλνκία SOLO. 

 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε, απνδείρζεθε πσο νη 

καζεηέο θαηάθεξαλ λα νηθνδνκήζνπλ ηε λέα γλψζε θαη επεηεχρζε ε ελλνηνινγηθή αιιαγή 

ησλ παξαλνήζεσλ πνπ είραλ, παξνπζηάδνληαο ηαπηφρξνλα θαιχηεξα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα απφ ηνπο καζεηέο ηεο ΟΔ, νη νπνίνη δηδάρζεθαλ ηηο ίδηεο ελφηεηεο κε 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο, βξέζεθε φηη νη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ 

ηθαλνπνηεηηθά ζε φηη αθνξά ζηελ ηερληθή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, δείρλνληαο ηαπηφρξνλα θαη άκεζε εμνηθείσζε κε ην ινγηζκηθφ. Γεληθά, 

απνδείρζεθε φηη ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε, σο γλσζηηθφ εξγαιείν, ζπλεηζθέξεη 

ζεκαληηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
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1.4. Οξγάλωζε ηεο δηπιωκαηηθήο εξγαζίαο 

 Ζ παξνχζα εξγαζία ρσξίδεηαη ζε έμη θεθάιαηα, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά 

παξαθάησ: 

 

Κεθάιαην 1 

Δδψ αλαγξάθεηαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλαο, παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην ππφ κειέηε 

ζέκα θαη γεληθφηεξνο ζηφρνο είλαη λα εηζάγεη ηνλ αλαγλψζηε ζην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, 

αιιά θαη ζην πσο νξγαλψλεηαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. 

 

Κεθάιαην 2 

Σν θεθάιαην απηφ αθνξά ζηε ζεκειίσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο εξγαζίαο. 

Πεξηιακβάλεη κία εθηελή επηζθφπεζε θαη δηεξεχλεζε ηεο ζρεηηθήο κε ην ζέκα 

βηβιηνγξαθίαο. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο κε έκθαζε 

ζηνλ επνηθνδνκηζκφ, ηε Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, αιιά θαη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

Κεθάιαην 3 

Σν ηξίην θεθάιαην θαη απηφ ζηα πιαίζηα ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο εξγαζίαο, αλαθέξεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε. ηφρνο είλαη λα δνζνχλ εθείλεο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζηφρν έρνπλ λα θάλνπλ ην ζέκα θαηαλνεηφ ζην επξχ θνηλφ. Σέινο, δίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ παξνπζίαζε άιισλ εξεπλψλ ζρεηηθέο κε ην παξφλ ζέκα. 

 

Κεθάιαην 4 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, ηνπ 

δείγκαηνο, ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη γίλεηαη 

ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε. 

 

Κεθάιαην 5  

ην πέκπην θεθάιαην ηεο έξεπλαο, γίλεηαη δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. 
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Κεθάιαηα 6 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ, 

ζχγθξηζε κε άιιεο ζπλαθείο κειέηεο απφ ηελ βηβιηνγξαθία θαη δηαηππψλνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη πεξηνξηζκνί θαη νη πξννπηηθέο γηα 

επηπιένλ κειέηε θαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο 

θαη ησλ ζρεηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. 

  

Ζ εξγαζία ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ζεκαληηθά 

ζηνηρεία ηεο έξεπλαο (θχιια εξγαζίαο, θιπ.).  



23 

 

ΚΔΥΑΛΑΙΟ 2  

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ ΣΙ ΥΤΙΚΔ 

ΔΠΙΣΗΜΔ 

Σν θεθάιαην απηφ δηαπξαγκαηεχεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Παξνπζηάδεηαη ην παηδαγσγηθφ πιαίζην κέζα απφ ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο θαη πξνζεγγίζεηο 

γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Γίλεηαη έκθαζε ζηηο επνηθνδνκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα 

ηε κάζεζε (νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο θαη ελλνηνινγηθή αιιαγή) θαη γίλεηαη ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηε Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζην πιαίζην ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, φπσο θαη ζηηο αλαπαξαζηάζεηο θαη ζηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ ζην πεδίν 

απηφ. Σέινο, γίλεηαη δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ξφινπ πνπ έρνπλ νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηε δηακφξθσζε επνηθνδνκηζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο θαη 

επηζεκαίλνληαη ηα δεηήκαηα έληαμήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή γεληθφηεξα θαη 

εηδηθφηεξα ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ.  
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2.1. Θεωξίεο κάζεζεο 

2.1.1. Εξέλιξη θεωπιών μάθηζηρ 

Ζ δηδαζθαιία είρε ζεσξεζεί παιαηφηεξα σο κία πξάμε κεηαθνξάο πιεξνθνξηψλ απφ ην 

δάζθαιν ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη απνηεινχλ έλα ιεπθφ άγξαθν ραξηί (tabula rasa), ην 

νπνίν πξέπεη λα γεκίζεη κε γλψζεηο. Απηή ε άπνςε πεξί δηδαζθαιίαο απνδίδεηαη ζηηο 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη, ζην πσο ε 

παξνπζίαζε επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κάζεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε ηέρλε ηεο δηδαζθαιίαο, 

κεηαηξέπεηαη ζε ηέρλε παξνπζίαζεο λέσλ πιεξνθνξηψλ.  

 Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, νη γλσζηηθέο ζεσξήζεηο γηα ηε 

κάζεζε ηφληζαλ ηε ζπνπδαηφηεηα φρη κφλν ηεο παξνπζίαζεο, αιιά θαη ηεο απνζήθεπζεο θαη 

ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε κλήκε.  

 Απφ ηε δεθαεηία ηνπ‟80 νη γλσζηηθέο ζεσξήζεηο ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηηο 

επνηθνδνκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο δίλνπλ έκθαζε ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ 

κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηνπο θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο καζεηέο. ηηο ζεσξήζεηο απηέο ε κάζεζε ζεσξείηαη πξντφλ απηφ-νξγάλσζεο ηνπ 

καζεηή θαη ε δηαδηθαζία εθκάζεζεο δηέπεηαη απφ δχν βαζηθέο αξρέο: α) ε απφθηεζε ηεο 

γλψζεο δελ είλαη πξντφλ κηαο παζεηηθήο δηαδηθαζίαο, ηνπλαληίνλ θαηαθηηέηαη κφλν κε ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε απηή, β) ε νπζηαζηηθή κάζεζε είλαη απνηέιεζκα ηεο 

ζπζρέηηζεο θαη ηεο ζχλδεζεο ησλ πξνγελέζηεξσλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ κε ηηο θαηλνχξηεο. 

Απηφ εμεγεί θαη ην φηη αξθεηά ζπρλά καζεηέο δίλνπλ δηαθνξεηηθέο εξκελείεο θαη εμεγήζεηο 

γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

2.1.2. Εποικοδομιζμόρ 

Ο επνηθνδνκηζκφο εζηηάδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηε λέα πιεξνθνξία θαη ζηα 

ήδε ππάξρνληα λνεηηθά ζρήκαηα, πνπ έρεη νηθνδνκήζεη ην άηνκν ζε πξνεγνχκελεο 

εξκελεπηηθέο ηνλ εκπινθέο κε ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα. Πξψηνο εθθξαζηήο ηεο 

ζεσξίαο ηνπ επνηθνδνκηζκνχ είλαη ν Piaget, ν νπνίνο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη «Σα παηδηά 

θαηαλννχλ φ,ηη ηαηξηάδεη ζηε γλσζηηθή ηνπο δνκή θαη αγλννχλ θαηά έλαλ ππέξνρν ηξφπν 

φ,ηη ηελ μεπεξλά» (Piaget, 1985).  

 Οη επνηθνδνκηζηέο βιέπνπλ ηελ κάζεζε σο ελεξγφ δηαδηθαζία ζηελ νπνία νη καζεηέο 

θαηαζθεπάδνπλ ελεξγά ηε γλψζε, δεδνκέλνπ φηη πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν 

πνπ ηνπο πεξηβάιιεη. Κάζε άλζξσπνο ζπλζέηεη λνεηηθά πξφηππα ή ζρήκαηα κέζσ ησλ 
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νπνίσλ θαηαλνεί ηηο εκπεηξίεο ηνπ. Απηά ηα λνεηηθά πξφηππα θαηαζθεπάδνληαη κε βάζε ηελ 

πξνγελέζηεξε γλψζε, ηηο λνεηηθέο δνκέο θαη ηηο ππάξρνπζεο πεπνηζήζεηο ηνπ. Ζ κάζεζε 

είλαη απιά ε εζσηεξηθή ξχζκηζε ησλ λνεηηθψλ πξνηχπσλ ή ζρεκάησλ, ψζηε λα 

ελζσκαηψζνπλ ηηο λέεο εκπεηξίεο ζηηο ήδε πξνυπάξρνπζεο.  

 Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ επνηθνδνκηζκνχ είλαη λα ππάξρνπλ απζεληηθέο καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο εληαγκέλεο ζε δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν, ψζηε λα γεθπξψλεηαη ην ράζκα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο έμσ απφ ην ζρνιείν θαη λα ελζαξξχλεηαη ε έθθξαζε θαη ε πξνζσπηθή 

εκπινθή ηνπ καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

 Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ επνηθνδνκηζκφ ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο δελ νξίδεηαη 

εθ ησλ πξνηέξσλ, αιιά πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί κε ηε γλψζε ησλ καζεηψλ. ε φηη αθνξά 

ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ βνεζνχ ζηε κάζεζε. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ππνζηεξίδεη ηνλ καζεηή γηα λα θαηαζθεπάζεη ηα ελλνηνινγηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά λνεηηθά ζρήκαηα ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο κάζεζεο.  

 Παξάιιεια βξίζθεηαη θαη ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Vygotskty (1978). Γηα ηνλ Vygotsky ε λνεηηθή αλάπηπμε είλαη κηα 

δηαδηθαζία αδηάξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξηθνθνηλσληθή δηάζηαζε θαη ην πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην, κέζα ζην νπνίν ζπληειείηαη. πλεπψο, δελ είλαη ηα αηνκηθά λνεηηθά εξγαιεία πνπ 

είλαη ηα πξσηεχνληα ζην θαηλφκελν ηεο κάζεζεο, φπσο ππνζηεξίδεη ε γλσζηηθή ζρνιή ζηελ 

θιαζηθή ηεο κνξθή, αιιά "ε δηακεζνιάβεζε ησλ θνηλσληθψλ γεγνλφησλ θαη ησλ 

πνιηηηζκηθψλ εξγαιείσλ… θαη ε εζσηεξίθεπζε ησλ ζεκαζηψλ κε ηηο νπνίεο απηά είλαη 

θνξηηζκέλα". Ζ δηαθνξά είλαη φηη ζηε κελ ζεσξία ηνπ Piaget ε αιιειεπίδξαζε αηφκνπ - 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο παίδεη επηθνπξηθφ ξφιν, ζην δε θνηλσληθφ επνηθνδνκηζκφ παίδεη 

ηνλ θπξίαξρν ξφιν, δε δηεπθνιχλεη απιψο ηε κάζεζε, ηε δεκηνπξγεί.  

 Πνιχ ζεκαληηθή ζηε ζεσξία ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Vygotsky είλαη ε έλλνηα 

ηεο Εψλεο Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο - ΕΔΑ (Zone of Proximal Development - ZPD), ηεο 

νπνίαο βαζηθφο άμνλαο είλαη ε θξίζηκε γηα ηελ αλάπηπμε δηακεζνιαβεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ αηφκσλ πνπ πξνζθέξνπλ ζην παηδί βνήζεηα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ 

απηή. πλνπηηθά, ΕΔΑ είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ επίπεδνπ αλάπηπμεο ζην νπνίν ην παηδί 

βξίζθεηαη ζε κηα γλσζηηθή πεξηνρή - απηψλ πνπ ην παηδί κπνξεί λα επηηχρεη απφ κφλν ηνπ - 

θαη ηνπ επηπέδνπ πνπ ην παηδί κπνξεί λα θηάζεη αλ βνεζεζεί απφ θάπνηνπο πην έκπεηξνπο 

ελήιηθνπο ή ζπλνκήιηθνπο. Κάζε παηδί, αλάινγα κε ην επίπεδν ζην νπνίν βξίζθεηαη είλαη 

ηθαλφ λα επηηχρεη θάπνηα πξάγκαηα απφ κφλν ηνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο 
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πξνβιεκάησλ. Μπνξψληαο φκσο, ελ δπλάκεη λα επηηχρεη έλα αλψηεξν επίπεδν, δηαζέηνληαο 

απηή ηε ΕΔΑ, ζα πξνρσξήζεη παξαπάλσ, αλ βνεζεζεί γλσζηηθά απφ θάπνηνπο, ελήιηθεο ή 

ζπλνκήιηθνχο ηνπ θαη, φπσο είδακε παξαπάλσ, εζσηεξηθεχζεη ηα αληίζηνηρα λνήκαηα. 

 πλνςίδνληαο, ε επνηθνδνκηζηηθή ζεσξία ηεο κάζεζεο, ζεσξεί ηα ππνθείκελα σο 

ελεξγά ζηε νηθνδφκεζε ησλ δηθψλ ηνπο λνεκάησλ. Δίλαη µηα ζπλερήο δηαδηθαζία 

αιιειεπηδξάζεσλ, θαηά ηηο νπνίεο απηφ πνπ καζαίλεη ην ππνθείκελν ηψξα επεξεάδεηαη απφ 

εθείλν πνπ έρεη κάζεη λσξίηεξα θαη απηφ µε ηε ζεηξά ηνπ ζα επεξεάζεη θάπνην πνπ ζα κάζεη 

αχξην. Δίλαη θαλεξφ φηη απηή ε αληίιεςε γηα ηε κάζεζε έρεη πνιχ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο 

ζηε δηδαζθαιία, αθνχ ν καζεηήο γίλεηαη πξσηαγσληζηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη φρη παζεηηθφο 

δέθηεο κελπκάησλ, φπσο ηνλ ήζειε ην παξαδνζηαθφ πξφηππν. 

2.1.3.Εννοιολογική αλλαγή 

Ο φξνο ελλνηνινγηθή αιιαγή ζρεηίδεηαη κε ηηο επνηθνδνκηζηηθέο ηδέεο ηεο κάζεζεο. Ο 

Thomas Kuhn (1962) ήηαλ απηφο πνπ πξψηνο αλέθεξε ηνλ φξν «ελλνηνινγηθή αιιαγή». Ζ 

ινγηθή ηνπ Kuhn ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη, ππάξρνπλ ζεσξεηηθά πιαίζηα κέζα ζηα νπνία 

εληάζζνληαη έλλνηεο θαη δηακέζνπ ησλ νπνίσλ ιακβάλνπλ ην λφεκά ηνπο νη έλλνηεο απηέο.

 χκθσλα µε ηνλ επνηθνδνκηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη µηα λέα έλλνηα, ν 

καζεηήο ρξεζηκνπνηεί ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπ. Μέζσ απηήο ηεο δξάζεο ηνπ 

καζεηή, επηηπγράλεηαη ε κάζεζε θαη θαηαλφεζε ηεο λέαο έλλνηαο. Οη αξρηθέο γλψζεηο 

απνηεινχλ ηελ βάζε πάλσ ζηελ νπνία εξκελεχεηαη θάζε λέα πιεξνθνξία πνπ αθνκνηψλεηαη 

ζηελ πξνυπάξρνπζα γλσζηηθή δνκή (Vosniadou, 1994). ηαλ ζπγθξνχεηαη ε λέα 

πιεξνθνξία µε ηελ αξρηθή ζεσξία ησλ καζεηψλ, γηα λα επέιζεη ε κάζεζε απαηηείηαη 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηζρχνληνο ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο αιιαγή 

ζεσξίαο. Ζ δηαδηθαζία απηή, πνπ πεξηγξάθεηαη σο ελλνηνινγηθή αιιαγή, είλαη µηα αξγή 

δηαδηθαζία πνπ απαηηεί αιιαγέο ζε µηα ζεηξά απφ έλλνηεο θαη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, πνπ 

ζπγθξνηνχλ ην ηζρχνλ ελλνηνινγηθφ πιαίζην (Vosniadou, 1994).  

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ θαηά ηελ δηδαζθαιία, ε εηζαγσγή κηαο γλψζεο είλαη δπλαηφ λα 

ζπγθξνχεηαη µε ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ, είηε κέζα απφ ηελ 

εκπεηξία είηε κέζα απφ ηελ δηδαζθαιία, ηφηε εθείλν πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη λα δηαηαξαρζεί 

ε ζπλνρή ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο (γλσζηηθή ζχγθξνπζε), ψζηε λα θαιιηεξγεζεί 

πξφζθνξν έδαθνο γηα λα αλαπηπρζεί ε λέα γλψζε. Ο φξνο γλσζηηθή ζχγθξνπζε ζρεηίδεηαη 

κε ηηο επνηθνδνκηζηηθέο ηδέεο γηα ηε κάζεζε θαη γηα ηε δηδαζθαιία. Γλσζηηθή ζχγθξνπζε 

ιέγεηαη ε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή θαηά ηελ νπνία πξνθαιείηαη «αληηπαξάζεζε» αλάκεζα ζε 

δχν κνξθέο ζεψξεζεο, ηε βαζηδφκελε ζηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ επηζηεκνληθή κε 
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ζθνπφ ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή.  

 ε φηη αθνξά ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, πνπ είλαη θαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, κε 

ηνλ φξν ελλνηνινγηθή αιιαγή, λνείηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ 

εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ. 

2.2. Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο 

ηελ πξψηε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ζεκεηψλεηαη ε πξψηε επαθή ηνπ καζεηή κε ην 

«νξγαλσκέλν» κάζεκα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη ν καζεηήο 

αληηκεησπίδεη γηα πξψηε θνξά ηα θπζηθά θαηλφκελα. Οξζφ είλαη λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη γηα 

πξψηε θνξά νη πξψηκεο αληηιήςεηο ηνπ καζεηή δνθηκάδνληαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο 

«θπζηθέο αιήζεηεο» ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ βηβιίνπ, θαζψο θαη κε ηηο πξψηκεο 

αληηιήςεηο ησλ ζπκκαζεηψλ (Βηβιίν Γαζθάινπ Φπζηθψλ γηα ηελ Σ΄ Γεκνηηθνχ).  

 Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

βαζηθψλ ελλνηψλ ζε απιέο θπζηθέο δηαδηθαζίεο. Οη επξχηεξεο απνδεθηέο αηηίεο ζηηο νπνίεο 

νθείινληαη απηέο νη δπζθνιίεο είλαη δχν (Σδηκνγηάλλεο, 1999α), α) νη καζεηέο απνθηνχλ έλα 

ζχλνιν ηδεψλ θαη αληηιήςεσλ γηα ην θπζηθφ θφζκν, πνπ αλαθέξνληαη σο πξσηνγελείο 

αληηιήςεηο (preconceptions) ή παξαλνήζεηο (misconceptions) θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Οη αληηιήςεηο απηέο είλαη ακεηάβιεηεο, 

αληηζηέθνληαη ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία θαη ζπρλά εκπνδίδνπλ ηελ εκπέδσζε ηεο 

ζρνιηθήο γλψζεο, β) ε έξεπλα έρεη απνδείμεη φηη ε γλψζε ησλ καζεηψλ δελ είλαη δνκεκέλε, 

αιιά ζπλίζηαηαη ζηελ απνκλεκφλεπζε αλεμάξηεησλ γεγνλφησλ, δηαδηθαζηψλ θαη εμηζψζεσλ 

πνπ δελ είλαη νξγαλσκέλεο γηα λα εθαξκνζηνχλ κε επηηπρία γηα ηελ εξκελεία θπζηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη ηελ επίιπζε απιψλ πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.  

  Δηδηθφηεξα, ηα παηδηά κέζα απφ ηελ θνηλσληθή επαθή θαη ηε γιψζζα έρνπλ 

νηθνδνκήζεη έλα επξχ θάζκα ηδεψλ, γηα ην πσο ιεηηνπξγεί ν θφζκνο, ηηο νπνίεο ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πξνβιέςνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ φηη ππνπίπηεη ζηελ αληίιεςή ηνπο. 

Απφ έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε δηάθνξεο ρψξεο, ζρεηηθά µε ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ πξνθχπηνπλ ηα 

εμήο ζπκπεξάζκαηα (Gilbert et al,. 1982):  

α) Σα παηδηά πξηλ αθφκα θνηηήζνπλ ζην ζρνιείν έρνπλ απφςεηο γηα πνιιά ζέκαηα ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ.   

β) Οη αληηιήςεηο ηνπο είλαη δπλαηφ, είηε λα επεξεαζηνχλ απφ ηε δηδαζθαιία µε ηξφπν πνπ 

δελ είλαη γλσζηφο, είηε λα παξακείλνπλ αλεπεξέαζηεο.   
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γ) Οη δηαηζζεηηθέο ηδέεο ηνπο αζθνχλ ηζρπξή επηξξνή ζηε κεηαγελέζηεξε κάζεζε.  

δ) Οη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ είλαη ζπρλά δηαθνξεηηθέο απφ ην επηζηεκνληθφ πξφηππν, φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην.  

ε) Οη αληηιήςεηο απηέο είλαη ρξήζηκεο θαη ινγηθέο επεηδή απνηεινχλ ην ζθειεηφ ηεο 

εξκελείαο ησλ παηδηψλ γηα δηάθνξα θαηλφκελα.   

 Οη ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ παηδηψλ απφ ηελ ζχγρξνλε ζεψξεζε ηεο Γηδαθηηθήο ηεο 

Φπζηθήο δελ αληηκεησπίδνληαη σο ζπλεζηζκέλα ιάζε ρσξίο ηδηαίηεξε ζεκαζία, αιιά σο 

λνεηηθέο θαηαζθεπέο/κνληέια ηηο νπνίεο ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα εξκελεχζνπλ ηα 

θαηλφκελα. Σα (mental models) πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην κπαιφ ησλ καζεηψλ θαη 

θαζνξίδνπλ ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ην θπζηθφ θφζκν (Σδηκνγηάλλεο, 1999α). Ζ κάζεζε ζηηο 

ΦΔ δελ πεξηιακβάλεη µφλν ηελ απνδνρή ησλ λέσλ ηδεψλ, αιιά θαη επίζεο θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζε ησλ πξνυπαξρνπζψλ ηδεψλ ηνπ καζεηή (Scott, 1987). 

Δηδηθφηεξα, νη καζεηέο ζπρλά αθνκνηψλνπλ κφλν εθείλεο ηηο πηπρέο κηαο λέαο έλλνηαο νη 

νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε πξνεγνχκελεο ήδε θαηεθηεκέλεο ηδέεο (Osborne & Wittrock,1983). 

Οπφηε, εάλ ν εθπαηδεπηηθφο δελ γλσξίδεη φηη νη καζεηέο έξρνληαη ζην κάζεκα ρσξίο 

παξαλνήζεηο, ν εθπαηδεπηηθφο δελ ζα θαηαιάβεη πνιιέο απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ νη 

καζεηέο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 πλνςίδνληαο, ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα 

λνεηηθά κνληέια πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη καζεηέο θαη λα γίλεηαη θαηάιιειε ρξήζε 

παηδαγσγηθψλ εξγαιείσλ, πνπ πξνσζνχλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

2.2.1. Αναπαπαζηάζειρ και παπανοήζειρ ηων μαθηηών ζηιρ θςζικέρ επιζηήμερ 

Ο θάζε καζεηήο θαηαζθεπάδεη γηα ηνλ εαπηφλ ηνπ ηε δηθή γλψζε πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

δηαθέξεη ηφζν µε ην επηζηεκνληθφ πξφηππν, φζνο θαη απφ ηηο απφςεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. 

Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, γηαηί µε ηηο παξεκβάζεηο ηνπ πξνζπαζεί 

λα ηξνπνπνηήζεη ηηο δηαηζζεηηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηηο έλλνηεο ηεο θπζηθήο θαη ηα 

θπζηθά θαηλφκελα ζε γλψζεηο πνπ είλαη πην ζπκβαηέο µε ην αληίζηνηρν επηζηεκνληθφ 

πξφηππν. Ζ αλαδφκεζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο γλψζεο ησλ παηδηψλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο απαηηεί ηελ απνδνρή απφ ηνλ δάζθαιν ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ 

ηνπο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηε δηδαζθαιία ελλνηψλ ηεο Φπζηθήο ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν.  

 Σα παηδηά ζρεκαηίδνπλ ηηο ηδέεο απηέο γηα λα εξκελεχζνπλ ην πψο ιεηηνπξγεί ν 
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θφζκνο. Απηέο νη ηδέεο κπνξεί λα νλνκάδνληαη παξαλνήζεηο, δηαηζζεηηθέο ηδέεο, επηζηήκε 

ησλ παηδηψλ, θ.ν.θ. Γελ είλαη απιέο παξαλνήζεηο, αιιά πξνέξρνληαη απφ ηηο παξαηεξήζεηο 

θαη ηηο εξκελείεο πνπ δίλνπλ νη καζεηέο ζηα θαηλφκελα. Δίλαη επινγνθαλείο γηα ηα ίδηα ηα 

παηδηά θαη είλαη ηφζν εδξαησκέλεο πνπ δελ αιιάδνπλ αθφκε θαη κεηά ηελ δηδαζθαιία. 

Απνηεινχλ απηνδχλακα ζρήκαηα πνπ δηαθέξνπλ απφ ηα επηζηεκνληθά πξφηππα κφλν ζην φηη 

εξκελεχνπλ ηα θαηλφκελα δηαθνξεηηθά.   

 Ζ ζεκαζία ησλ παξαλνήζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη αδηακθηζβήηεηε 

θαζψο, φπσο αλαθέξνπλ θαη νη Hewson & Hewson (1981) φηαλ ε πξνεγνχκελε γλψζε ησλ 

καζεηψλ γηα θάπνην ζέκα αγλνείηαη ηφηε νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαίλνληαη ζηνπο καζεηέο σο 

θάηη παξάινγν, δπζλφεην, αθαηαλφεην, δχζθνιν.  

 Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κέζα απφ έξεπλεο, πνπ γίλνληαη εδψ θαη δεθαεηίεο, 

παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην αλαπλεπζηηθφ θαη ην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα, 

αληηθείκελα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. πσο πξνέθπςε, θαη ηα δχν αληηθείκελα απηά 

απαζρνινχζαλ θαη απαζρνινχλ έληνλα ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ ν Chi et al., (1994), «ην λα δηδάμεηο καζεηέο γηα 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζώκα είλαη κηα πξόθιεζε δεδνκέλνπ όηη, νύηε νη αηζζήζεηο απνθαιύπηνπλ 

ην ηη πξαγκαηνπνηείηαη ζην αλζξώπηλν ζώκα, νύηε ε αληαιιαγή αεξηώλ θαη ε δηαδξνκή ηνπ 

αίκαηνο ζην αλζξώπηλν ζώκα θαίλνληαη, γηα λα κπνξέζεη ν καζεηήο λα ηηο αληηιεθζεί». 

Αλαπλεπζηηθό Σύζηεκα 

 Αξρηθά αλαθέξνληαη νη ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ φπσο παξνπζηάδνληαη ζην 

Βηβιίν ηνπ Γαζθάινπ γηα ηελ ελφηεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ πξψηε πνπ 

αλαγξάθεηαη είλαη φηη, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο γλσξίδνπλ φηη ην νμπγφλν είλαη απαξαίηεην 

γηα ηε δσή, φκσο αγλννχλ φηη θαηά ηελ αλαπλνή, παξάιιεια κε ηελ πξφζιεςε νμπγφλνπ 

απνβάιιεηαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Δπίζεο, νξηζκέλνη καζεηέο ζεσξνχλ φηη ε θίλεζε ηεο 

ζσξαθηθήο θνηιφηεηαο εμππεξεηεί ηελ θίλεζε ηεο θαξδηάο θαη δε γλσξίδνπλ φηη νη 

πλεχκνλεο δελ έρνπλ κπο, αιιά ε εηζπλνή θαη ε εθπλνή γίλνληαη ράξε ζηελ θίλεζε ηνπ 

ζψξαθα θαη ηνπ δηαθξάγκαηνο.  

 ηελ εξψηεζε «Πνπ πεγαίλεη ν αέξαο όηαλ εηζέξρεηαη ζην ζώκα;», αθφκα θαη 

καζεηέο Λπθείνπ επέιεμαλ ηελ απάληεζε πνπ αλέθεξε γηα ζσιήλεο κεηαμχ πλεπκφλσλ θαη 

θαξδηάο. ε φηη αθνξά ζηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ, έλαο ζηνπο ηξεηο επέιεμε ηελ ίδηα 

απάληεζε. εκαληηθφ ήηαλ ην πνζνζηφ θαη εθείλσλ πνπ αλέθεξαλ φηη, «ν αέξαο κπαίλεη 

ζηνπο πλεύκνλεο θαη εμαηκίδεηαη» (Arnaudin & Mintzes, 1985).  
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 Άιιεο εζθαικέλεο ηδέεο ησλ καζεηψλ γηα ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, φπσο 

θαηαγξάθνληαη είλαη νη εμήο: «Ο αέξαο πνπ εηζπλένπκε παξακέλεη ζην θεθάιη», «Οη 

πλεύκνλεο έρνπλ ην ίδην κέγεζνο». Πνιινί είλαη νη καζεηέο πνπ ζπγρένπλ ηελ έλλνηα ηεο 

εηζπλνήο κε ηελ αλαπλνή, ζεσξνχλ φηη πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα ιεηηνπξγία. (Driver et al., 

1994). 

Κπθινθνξηθό Σύζηεκα-Μεγάιε Κπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

 Αξρηθά, αλαθέξνληαη νη ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ φπσο παξνπζηάδνληαη ζην 

Βηβιίν ηνπ Γαζθάινπ γηα ηελ ελφηεηα ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ πξψηε πνπ 

αλαγξάθεηαη είλαη φηη, νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπζρέηηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθινθνξηθνχ κε απηήλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, 

γλσξίδνπλ φηη ην αίκα θπθινθνξεί ράξε ζηελ θαξδηά, αγλννχλ φκσο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

επηηειεί ε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο.   

 Πνιινί καζεηέο ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ 

αγλννχλ ηελ χπαξμε ησλ δχν θπθινθνξηψλ ηνπ αίκαηνο (κηθξή θαη κεγάιε θπθινθνξία) θαη 

πηζηεχνπλ ζε κία κφλν δηαδξνκή ηνπ αίκαηνο «θαξδηά-πόδηα-θαξδηά» (Arnaudin & Mintzes, 

1985).  

 Αθφκα ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θνηηεηέο εθπαηδεπηηθνχο γηα ην εάλ 

γλσξίδνπλ επαξθψο ην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ δηαπηζηψζεθε φηη ην 

70% ησλ θνηηεηψλ αθφκα θαη κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο δελ είραλ θαηαλνήζεη 

πιήξσο ηηο δχν θπθινθνξίεο ηνπ αίκαηνο ζην αλζξψπηλν ζψκα (Pelaez et al., 2005).  

 ε έξεπλα ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο δηαπηζηψζεθαλ νη εμήο παξαλνήζεηο 

εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ: «Η κεγάιε θαη ε κηθξή θπθινθνξία είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμύ ηνπο», 

«Η κεγάιε είλαη πην ζεκαληηθή από ηε κηθξή θπθινθνξία», «Σν αίκα παξάγεηαη από ηελ 

θαξδηά», «Σν θαζαξό αίκα βξίζθεηαη αξηζηεξά θαη ην βξώκηθν αίκα ζην δεμί κέξνο ηνπ 

ζώκαηνο» (Ozgur, 2013).  
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2.3. ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε 

Δίλαη πιένλ επξέσο απνδεθηφ, φπσο θαηαγξάθεηαη απφ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ζην 

ζπλαθέο πεδίν, φηη νη εθαξκνγέο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

(Jonassen, 2006).  

 Ζ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν ζθνπεχεη ζε κία ζθαηξηθή πξνζέγγηζε 

απφ φινπο ηνπο καζεηέο, ησλ δηαθφξσλ ρξήζεσλ ησλ ΣΠΔ, ζην πιαίζην ησλ θαζεκεξηλψλ 

ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζην λα εθηειέζνπλ νη καζεηέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη λα θαηαλνήζνπλ βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε 

ρξήζε ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο ζε ζεκαληηθέο αλζξψπηλεο αζρνιίεο: ε πιεξνθνξία 

θαη ε επεμεξγαζία ηεο, ε επηθνηλσλία, ε ςπραγσγία, νη λέεο δπλαηφηεηεο πξνζέγγηζεο ηεο 

γλψζεο (Κφκεο, 2004).  

  Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο επνρήο γηα λέεο επνηθνδνκεηηθέο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο. Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην, 

φπνπ ην παηδί νηθνδνκεί κε αηνκηθφ θαη ελεξγεηηθφ ηξφπν ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ηνλ θφζκν, 

πξνζδηνξίδεη ηε βαζηθή κεζνδνινγία γηα ην ζρεδηαζκφ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ κε 

ππνινγηζηέο: νη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ νηθνδφκεζε 

ηεο γλψζεο(αλαπαξηζηψληαο ηηο ηδέεο, ηελ θαηαλφεζε θαη ηηο παξαζηάζεηο ησλ καζεηψλ), 

λα επηηξέπνπλ δηεξεπλήζεηο (γηα πξφζβαζε ζηελ απαηηνχκελε πιεξνθνξία, γηα ζχγθξηζε κε 

άιιεο πξννπηηθέο θαη φςεηο ηνπ θφζκνπ), λα ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε κέζσ 

πξάμεο(πξνζνκνηψλνληαο πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη θαηαζηάζεηο) θαη λα απνηεινχλ 

λνεηηθνχο ζπλεξγάηεο (ππνζηεξίδνληαο ηελ έθθξαζε θαη ηε ζχλδεζε ησλ γλψζεσλ) 

(Jonassen, 2000).  

 H πξνβιεκαηηθή γηα ηελ νπζηαζηηθή έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε δελ 

επηθεληξψλεηαη ζηε βειηίσζε ηεο παξαδνζηαθήο δηδαθηηθήο πξάμεο, αιιά ζηνρεχεη ζηελ 

αλακφξθσζε ηνπ επξχηεξνπ παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ θαη ζηελ νπζηαζηηθή ελίζρπζε ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα βξίζθεηαη ζε εμέιημε κηα κεγάιε ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ σο γλσζηηθά εξγαιεία ζην πιαίζην επνηθνδνκηζηηθψλ 

θαη θνηλσληθνγλσζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε (Jonassen, 2000, 

Κφκεο, 2004, Μηθξφπνπινο, 2006). ην πιαίζην απηφ πξνηείλνληαη εξγαιεία θαη ινγηζκηθά 

γεληθνχ ζθνπνχ(γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, ππνινγηζηηθά θχιια, βάζεηο δεδνκέλσλ, 
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παξνπζηάζεηο)θαη πεξηβάιινληα εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο πνπ 

αμηνπνηνχλ ηηο πνιπκεζηθέο θαη δηθηπαθέο ηερλνινγίεο.  

 Οη ΣΠΔ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο εξγαιεία εληαγκέλα ζην επξχηεξν 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ κε ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θαη 

λα νηθνδνκήζνπλ λέεο γλψζεηο. Ζ παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ, σο εξγαιεία 

γλσζηηθήο αλάπηπμεο, ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζε παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(δεκηνπξγηθή έθθξαζε, επίιπζε πξνβιεκάησλ, εμάζθεζε θαη ρεηξηζκφο γισζζηθψλ 

ζηνηρείσλ, κνληεινπνίεζε καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ελλνηψλ ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, 

αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θ.ιπ.).κσο, ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ δελ νδεγεί απφ κφλε ηεο ζηε 

κεηαθνξά δεμηνηήησλ πςεινχ επηπέδνπ. Ζ επηηπρία κηαο καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο ΣΠΔ εμαξηάηαη απφ ηνλ παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο, δειαδή πνηνη είλαη νη 

καζεζηαθνί ζηφρνη, πνηεο είλαη νη καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο θαη κεζνδνινγίεο, πνηεο νη 

ελέξγεηεο ησλ καζεηψλ θαη ν βαζκφο ελεξγνπνίεζήο ηνπο, πνηνο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θ.ιπ. (Σδηκνγηάλλεο, 2007).  

 Με ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο καζαίλνπλ µε ηνπο ππνινγηζηέο θαη φρη απφ ηνπο 

ππνινγηζηέο (Jonassen, 2006). Οη καζεηέο είλαη ελεξγά ππνθείκελα ηεο κάζεζεο ελψ νη 

ΣΠΔ ιεηηνπξγνχλ σο γλσζηηθά εξγαιεία (mindtools).Σα γλσζηηθά εξγαιεία ζην ρψξν ησλ 

ΣΠΔ, είλαη ζπλήζσο ζε εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηελ 

αλαπαξάζηαζε γλψζεσλ θαη απαηηνχλ απφ ην ρξήζηε λα ζθεθηεί θξηηηθά, γηα λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζεη (Jonassen, 1996, Jonassen et al., 1998). Σα γλσζηηθά εξγαιεία 

δηακνξθψζεθαλ ή αλαπηχρζεθαλ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζπλεξγάηεο, γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ «αλψηεξε κάζεζε» (higher 

order learning) (Reeves, 1999). Οη εθαξκνγέο απηέο, ζπρλά, είλαη ινγηζκηθά «αλνηρηνχ 

πεξηερφκελνπ», δειαδή ινγηζκηθά ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ελαζρφιεζε 

κε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, γηα λα πξνάγνπλ ηηο γλσζηηθέο δπλάκεηο ησλ 

καζεηψλ (Jonassen et al., 1998). Τπνζηεξίδεηαη φηη νη καζεηέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ΣΠΔ 

σο γλσζηηθά εξγαιεία, απνθηνχλ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πιηθνχ ην νπνίν επεμεξγάδνληαη. 

 Οη δπλαηφηεηέο ηνπο δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ παξνπζίαζε γλψζεο γηα κεηαθνξά 

ζην κπαιφ ηνπ καζεηή, αιιά δηεπθνιχλνπλ δηαδηθαζίεο νηθνδφκεζεο γλψζεο, γη‟ απηφ θαη 

ηα γλσζηηθά εξγαιεία νλνκάδνληαη «εξγαιεία νηθνδόκεζεο ηεο γλώζεο - εξγαιεία πνπ 

επεθηείλνπλ ην λνπ» (Jonassen et al., 1998). εκαληηθά εξγαιεία γηα ην δάζθαιν κπνξνχλ λα 

είλαη, νη βάζεηο δεδνκέλσλ, νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο, ηα ππνινγηζηηθά θχιια, ηα εξγαιεία 

πξνζνκνίσζεο θαη δηαξζξσκέλεο ππνινγηζηηθέο δηαζθέςεηο (ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε 
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επηθνηλσλία) (Jonassen, 2006).Σα γλσζηηθά εξγαιεία δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απφ 

κφλα ηνπο θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ, ρσξίο ηε δηθή ηνπο ελεξγνπνίεζε θαη 

ρσξίο λα εκβαζχλνπλ ζην αληηθείκελν κειέηεο. Οη καζεηέο καζαίλνπλ ζπκκεηέρνληαο 

ελεξγά θαη ζπλεξγαδφκελνη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ πινπνίεζε 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο ζπληνλίδεη θαη θαζνδεγεί ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Οη δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηάδνληαη έηζη, 

ψζηε λα παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο πνπ επλννχλ ηελ ελεξγεηηθή 

κάζεζε, ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηελ επνηθνδνµηζηηθή κάζεζε, ελψ ιακβάλνπλ ππφςε 

ηνπο δηαθνξεηηθνχο καζεζηαθνχο ηχπνπο, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο 

ησλ καζεηψλ.  

 πλεπψο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ πξνσζνχλ ηηο ζεσξίεο ηνπ επνηθνδνκηζκνχ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ. Μηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή, ε νπνία είλαη θαη ην αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε. 

2.3.1. Οι ΤΠΕ ζηην διδαζκαλία ηων Φςζικών Επιζηημών 

Ζ δηδαζθαιία ησλ ΦΔ θαη εηδηθφηεξα ηεο Φπζηθήο απνηειεί ζήκεξα ην πην επξχ πεδίν ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε (Σδηκνγηάλλεο, 1999β). Οη ΣΠΔ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ πνηθηινηξφπσο ζηελ δηδαζθαιία ησλ ΦΔ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη νη 

εμήο εθαξκνγέο (Tδηκνγηάλλεο, 2008):  

 α) Τπνινγηζηηθά θχιια: Λφγσ ηεο δηάξζξσζή ηνπο, ηα ππνινγηζηηθά θχιια (spreadsheets) 

απνηεινχλ έλα ηζρπξφ εξγαιείν κνληεινπνίεζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, φπνπ ε γλψζε 

κπνξεί λα παξαζηαζεί πνζνηηθά (Σδηµνγηάλλεο & ηφξεληα, 2007),  

β)Λνγηζκηθά πξνζνκνίσζεο θαη κνληεινπνίεζεο: Σα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο θαη 

κνληεινπνίεζεο βαζίδνληαη ζε κνληέια αλαπαξάζηαζεο θαηαζηάζεσλ ή ζπζηεκάησλ ηνπ 

θπζηθνχ, ηερλνινγηθνχ ή θαληαζηηθνχ θφζκνπ, ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη µε βάζε ηελ 

αληίζηνηρε επηζηεκνληθή ζεσξία θαη παξνπζηάδνπλ έλα ζχζηεκα, έλα πείξακα, έλα 

θαηλφκελν ή µία δηαδηθαζία. Δίλαη πεξηβάιινληα, φπνπ νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πεηξακαηηζηνχλ, λα κειεηήζνπλ λφκνπο, λα δηαπηζηψζνπλ ζπζρεηίζεηο µε ηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν, λα θάλνπλ ππνζέζεηο θαη λα νδεγεζνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα (Jimoyiannis & Komis 

2001), 

γ) Λνγηζκηθά ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο: Ζ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε (concept 

mapping), πνπ είλαη θαη αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, απνηειεί µηα εηδηθή 
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δηαδηθαζία γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο, νξγάλσζεο, νηθνδφκεζεο θαη επηθνηλσλίαο ελλνηψλ 

θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ηνπο, ε νπνία ζπληζηά έλα ηζρπξφ εξγαιείν κάζεζεο γηα ηελ 

πεξηνρή ησλ ΦΔ (Novak, 1990),  

δ)Δξγαζηήξηα βαζηζκέλα ζε ππνινγηζηή (micro computer based labs, MBL):Απνηεινχλ µία 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ πεηξακαηηθή δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Φπζηθή, 

Υεκεία, Βηνινγία). Πξφθεηηαη γηα εξγαζηεξηαθά πεξηβάιινληα δηδαζθαιίαο, φπνπ νη 

πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο ζπλδένληαη µε ηνλ ππνινγηζηή µέζσ αηζζεηήξσλ, φπσο δηαθφπηεο, 

ζεξµναληηζηάζεηο ή θσηναληηζηάζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, είλαη δπλαηή ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν (on-line) ε ιήςε, ςεθηνπνίεζε, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ησλ πεηξακαηηθψλ 

δεδνκέλσλ,  

ε) Δθαξκνγέο Γηαδηθηχνπ: Σν Γηαδίθηπν απνηειεί έλα ηζρπξφ µέζν ππνζηήξημεο θαη 

ελίζρπζεο ηεο κάζεζεο θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζεi) ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο ζπλεξγαηηθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ηχπνπ project πνπ 

αμηνπνηνχλ ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ σο πεγή πιεξνθνξηψλ θαη ζεii) δνκεκέλεο δηεξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (WebQuests): πξφθεηηαη γηα δνκεκέλεο δηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

καζεηψλ, ζηηο νπνίεο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ αληινχληαη απφ ηνλ 

Παγθφζκην Ηζηφ. Πξφθεηηαη γηα ζελάξηα καζήκαηνο ή καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ 

έξεπλα. 

 κσο, ε νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε εξγαιείσλ ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ΦΔ είλαη 

κία ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη πεξίπινθε δηαδηθαζία, ε νπνία απαηηεί ρξφλν θαη ζπλερή 

πξνζπάζεηα. Φαίλεηαη φηη, ην δπζθνιφηεξν εγρείξεκα είλαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη 

ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη απνηεινχλ ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

επηηπρή έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, σο εξγαιείν αλάπηπμεο ηεο 

επηζηεκνληθήο ζθέςεο. Οη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζε εξγαιεία ησλ 

ΣΠΔ, απαηηνχλ κία ξηδηθά δηαθνξεηηθή θηινζνθία ζε ζρέζε µε ηελ παξαδνζηαθή 

δηδαζθαιία. Κιεηδί ζηελ πξνζπάζεηα απηή απνηειεί ε αιιαγή ησλ παηδαγσγηθψλ 

αληηιήςεσλ θαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξάμεο, ψζηε λα είλαη 

ζε ζέζε λα εληάμνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο λέεο καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο πνπ επλννχλ ηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, ηε δηεξεπλεηηθή θαη ζπλεξγαηηθή εξγαζία, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη 

ηνλ αλαζηνραζκφ, κέζα απφ καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο βαζηζκέλεο ζηηο ΣΠΔ (Jimoyiannis 

& Komis 2007). 
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ΚΔΥΑΛΑΙΟ 3  

Η ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΡΣΟΓΡΑΥΗΗ Ω 

ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΜΑΘΗΗ 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα ηνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο, σο 

εξγαιείν κάζεζεο. Αλαιχνληαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζέκαηνο, φπσο ην ηη είλαη ε 

ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε, ε ηζηνξία ηεο, ζε πνηεο ζεσξίεο κάζεζεο ζηεξίρηεθε, ηα 

δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηχπνη ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, ε κέζνδνο πνπ 

αθνινπζείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο, αιιά θαη νη ηξφπνη αλάιπζεο ηνπο. Οη ελφηεηεο πνπ 

αθνινπζνχλ αλαθέξνληαη ζηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έπεηηα, γίλεηαη ε ζχλδεζε ησλ ΣΠΔ κε ηελ ελλνηνινγηθή 

ραξηνγξάθεζε, φπνπ αλαθέξνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ 

ραξηψλ ζε ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ, γίλεηαη αλαθνξά ησλ ινγηζκηθψλ πνπ ππάξρνπλ απηή 

ηε ζηηγκή γηα ην ζθνπφ απηφ, θαζψο θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ “Inspiration”, ηνπ 

ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα. Δπηπιένλ, γίλεηαη κία κηθξή 

αλαθνξά ζηα λέα ζπλεξγαηηθά εξγαιεία ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. Σέινο, 

πξαγκαηνπνηείηαη κία αλαθνξά ησλ εξεπλψλ, πνπ βξέζεθαλ απφ ηε ζρεηηθή αλαδίθεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο.  
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3.1. Η ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε 

Ο ξεκαηηθφο ηχπνο ραξηνγξαθψ ζήκαηλε πάληα γηα ηνλ άλζξσπν, λα γλσξίδσ λα κεηαηξέπσ 

κηα πεξηνρή ηνπ επηζηεηνχ απφ αλεμεξεχλεην θαη άγλσζην ζε γλσζηηθφ ηνκέα (Wandersee, 

1990). Έηζη, ε ραξηνγξάθεζε παξέρεη έλα ζχληνκν θαη ζαθή κέζν γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηξφπν πνπ λα είλαη νπηηθά ελδηαθέξνλ θαη θαηαλνεηφο.  

 Οη Novak & Gowin (1984) πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο, ζην πιαίζην ελφο πεδίνπ γλψζεο, σο κία δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα φπνπ 

ην ππνθείκελν εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο, απνζαθήληζεο θαη νηθνδφκεζεο ησλ 

ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ ηνπ, θαζνξίδνληαο ηηο ζεκαληηθά εκπιεθφκελεο έλλνηεο, ηηο 

ζρέζεηο ηνπο θαη ηε δνκή ηνπο Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ελφο 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε ραξαθηεξίδεηαη πνιιέο θνξέο σο πην ζεκαληηθή απφ ην ηειηθφ πξντφλ 

(Νovak & Canas, 2006).ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε απνηειεί 

κηα γξαθηθή ζηξαηεγηθή «λνεηνκαηνδνηνχκελεο κάζεζεο», πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν λα ζθεθηεί ζρέζεηο κεηαμχ ελλνηψλ, ηηο νπνίεο απνηππψλεη ζηνλ 

ελλνηνινγηθφ ράξηε. Με ηε ζεηξά ηνπ, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο απνηειεί «εξγαιείν γηα ηε 

γλψζε». πγθεθξηκέλα, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο είλαη έλα εξγαιείν αλαπαξάζηαζεο, 

νξγάλσζεο θαη αλαδηνξγάλσζεο ελφο νξηζκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Πξφθεηηαη γηα µία 

ραξηνγξαθηθή κεηαθνξά, γηα έλα γξάθεµα, µηα εηθνληθή φςε θαηαγξαθήο ηδεψλ, 

ζπιιήςεσλ, απφςεσλ θαη ζρέζεσλ αλάκεζα ζε έλλνηεο θαη ζπκπιέγκαηα ελλνηψλ. Οη 

ελλνηνινγηθνί ράξηεο απνηεινχλ πνιπδηάζηαηα δίθηπα αλαπαξάζηαζεο ελλνηψλ θαη ησλ 

ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ηνπο, ηα νπνία πξνζνκνηψλνπλ ηηο γλσζηηθέο δνκέο πνπ δηαηεξνχλ ζην 

κπαιφ ηνπο νη άλζξσπνη (Σδηκνγηάλλεο &ηνξέληα, 2007). 

 Παξεκθεξψο µε ηελ έλλνηα ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

ε έλλνηα ηεο λνεηηθήο ραξηνγξάθεζεο (mindmapping). O «λνεηηθφο ράξηεο» (mindmap) 

πνπ πξνηείλεη ν Buzan (1995), έρεη σο απαξρή κηα θεληξηθή ιέμε ή έλλνηα θαη γχξσ απφ 

απηήλ ζρεδηάδνληαη πέληε (5)-δέθα (10) θχξηεο ηδέεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αξρηθή έλλνηα. 

Έπεηηα, γηα θάζε κηα απφ απηέο ηηο πέληε (5)-δέθα (10) ιέμεηο-έλλνηεο, πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ αξρηθή, ζρεδηάδνληαη άιιεο πέληε (5)-δέθα (10) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνεγνχκελεο 

θαη έπεηαη ζπλέρεηα. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζην «λνεηηθφ ράξηε» θαη ηνλ «ελλνηνινγηθφ 

ράξηε» είλαη φηη ν πξψηνο έρεη κφλν κηα θπξίαξρε έλλνηα θαη κηα ραιαξή ή θαη θαζφινπ 

ηεξαξρεκέλε δφκεζε, ελψ ν δεχηεξνο έρεη αξθεηέο θπξίαξρεο έλλνηεο, δνκεκέλεο ζε 

ζπκπιέγκαηα ελλνηψλ κε απζηεξφηεξε ηεξάξρεζε. Έηζη, ν «λνεηηθφο ράξηεο» κνηάδεη λα 



37 

 

έρεη ηε κνξθή ελφο δέληξνπ, ελψ ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε 

αλαπαξάζηαζε ελφο δηθηχνπ. 

3.2. Ιζηνξία ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο 

ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ πνιινί πνιηηηζκνί έρνπλ ραξηνγξαθήζεη ηηο γλψζεηο ηνπο κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη ηχπνπο. Παξφια απηά, ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε είλαη έλα 

θαηλφκελν ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Απηνί νη ράξηεο είλαη βαζηζκέλνη ζε ιέμεηο θαη απνηεινχληαη απφ 

δίθηπα αιιεινζπλδεφκελσλ ηδεψλ. 

 Ζ ηερληθή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Joseph Novak ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ν νπνίνο πξνζπάζεζε λα 

εμεηάζεη θαηά πφζν νη καζεηέο είλαη ηθαλνί λα θαηαλνήζνπλ αθεξεκέλεο έλλνηεο ζηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο, φπσο ηελ έλλνηα ηεο ελέξγεηαο, ηνλίδνληαο πσο ε δπζθνιία δελ έγθεηηαη 

ζηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ, αιιά ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηεο ζρεηηθήο 

γλψζεο πνπ είραλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εκπεηξίαο. Βαζίζηεθε ζηελ θεληξηθή ηδέα 

ηνπ Ausubel, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηε «λνεηνκαηνδνηνχκελε κάζεζε» (meaningful 

learning), θαηά ηελ νπνία ν άλζξσπνο καζαίλεη θαηά θχξην ιφγν, φηαλ ζπζρεηίδεη θαη 

ελζσκαηψλεη θάηη θαηλνχξην (ηδέα, έλλνηα, θαλφλα) κε ήδε πξνυπάξρνληα ζηνηρεία ζηηο 

γλσζηηθέο δνκέο ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά ν ίδηνο ν Ausubel (1968) αλαθέξεη: «Δάλ έπξεπε λα 

ζπλνςίζσ φιε ηελ εθπαηδεπηηθή ςπρνινγία ζε κία κφλν αξρή ζα έιεγα ην εμήο. Ο πην 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε κάζεζε, είλαη ην ηη ήδε γλσξίδεη ν καζεηήο. 

Δμαθξηβψζηε απηφ θαη δηδάμηε ηνλ αλάινγα». Έηζη ν Novak θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

ζηεξηδφκελνη ζηελ πξναλαθεξζείζα ζεσξία, αλέπηπμαλ ηελ ηεξαξρηθή δνκή ησλ ελλνηψλ θαη 

ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο, ην νπνίν αξγφηεξα νλνκάζηεθε ελλνηνινγηθή 

ραξηνγξάθεζε.  

 Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο μεθίλεζαλ σο έλα εξγαιείν ην νπνίν αλαπαξηζηά ηηο 

αιιαγέο ζηε γλσζηηθή δνκή ησλ καζεηψλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. ηελ πνξεία, φπσο ζα 

ηνληζζεί θαη παξαθάησ, πξνέθπςε φηη είλαη θαη έλα εξγαιείν γηα λα καζαίλεη ηνπο καζεηέο 

λα καζαίλνπλ, λα παξνπζηάδνπλ ηε γλψζε, λα νξγαλψλνπλ, λα θαηαλννχλ θαιχηεξα 

νηηδήπνηε θαηλνχξην, αιιά θαη λα βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα γίλνπλ πην 

απνηειεζκαηηθνί ζηε δνπιεηά ηνπο. 

 Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηερληθή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, ηππηθά 

δεκηνπξγήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ραξηί θαη κνιχβη, ελψ ζηαδηαθά άξρηζε λα αμηνπνηείηαη 
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κέζα απφ ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα. ην πιαίζην ηεο αλαζθφπεζεο πεγψλ εληνπίζηεθαλ 

αξθεηά ινγηζκηθά πξντφληα ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ή εκπνξηθά.  

3.3. Τα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελλνηνινγηθνύ ράξηε 

 Έλαο ελλνηνινγηθφο ράξηεο απνηειείηαη απφ θφκβνπο θαη ζπλδέζκνπο. Οη θφκβνη 

αλαπαξηζηνχλ ηηο έλλνηεο (αληηθείκελα ή γεγνλφηα ή έλα ζχλνιν απφ αληηθείκελα/γεγνλφηα) 

θαη θάζε θφκβνο έρεη κία εηηθέηα. Οη ζχλδεζκνη πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

ελλνηψλ, πεξηγξάθνληαο πσο κηα έλλνηα ζπλδέεηαη κε κηα άιιε. ηαλ δχν θφκβνη 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε κία γξακκή θαη ε γξακκή έρεη κία εηηθέηα πνπ πξνζδηνξίδεη ηε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν ζπλδεφκελσλ ελλνηψλ, ηφηε γίλεηαη ιφγνο γηα κία πξνηαζηαθή ζρέζε 

αλάκεζα ζηηο δχν έλλνηεο (Δηθφλα 3.1.). Ζ ηξηάδα έλλνηα-ζχλδεζκνο-έλλνηα ζρεκαηίδεη κία 

πξφηαζε πνπ νλνκάδεηαη ζεκαζηνινγηθή κνλάδα (semantic unit). Οη ζχλδεζκνη απηνί 

κπνξνχλ λα αθνξνχλ ζρέζεηο αηηηφηεηαο (π.ρ. έρεη σο απνηέιεζκα, νδεγεί, πξνθαιεί), 

ρξνληθήο αθνινπζίαο (π.ρ. πξνεγείηαη), αιιειεπίδξαζεο (π.ρ. εμαξηάηαη) θ.α. 

 

 

Δηθόλα 3.1.Πξνηαζηαθή ζρέζε ζε ελλνηνινγηθό ράξηε 

 Οη δηαζπλδέζεηο, νη νπνίεο είλαη ζπλδέζεηο αλάκεζα ζε έλλνηεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ή ζε δηαθνξεηηθά ζπκπιέγκαηα ηνπ ράξηε ελλνηψλ θαη νη νπνίεο 

απνθαιχπηνπλ ζπλζεηφηεξεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, είλαη ίζσο απφ ηα πην ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε (Novak & Canas, 2006).Απνθαιχπηεη φηη ν 

καζεηήο έρεη αλαπηχμεη ζχλζεηεο ελλνηνινγηθέο δνκέο γηα ην εθάζηνηε ζέκα. 

 ηηο αξρηθέο ηνπο κειέηεο, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980,ν Novak θαη νη ζπλεξγάηεο 

ηνπ δε ρξεζηκνπνηνχζαλ πάληνηε «εηηθέηεο» γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ηηο γξακκέο πνπ 

ζπλέδεαλ δχν έλλνηεο. κσο, ζχληνκα ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη έπξεπε λα δψζνπλ έκθαζε ζηε 

ρξήζε ζπλδεηηθψλ ιέμεσλ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ µηα αλαπαξάζηαζε ηεο πξνηαζηαθήο 
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γλψζεο θαη ησλ λνεκάησλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνηαζηαθή ζχλδεζε θαη δηαζχλδεζε 

ησλ ελλνηψλ (Novak & Gowin, 1984). 

 Δπίζεο, ε χπαξμε παξαδεηγκάησλ απφ γεγνλφηα, αληηθείκελα, ζχκβνια ή εηθφλεο 

κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα κέξε ηνπ ράξηε ελλνηψλ, ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ 

απνζαθήληζε ηεο ζεκαζίαο κηαο δεδνκέλεο έλλνηαο. 

 Σέινο, ε θαηαζθεπή ελφο ράξηε πξνηείλεηαη λα έρεη σο ζηφρν λα δνζεί απάληεζε ζε 

κία εξψηεζε εζηίαζεο (focus question) πνπ θαζνξίδεη ην πξφβιεκα ή ην ζέκα, ην νπνίν ζα 

αλαιπζεί κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε (Canas & Novak, 2006). ηαλ ε 

εξψηεζε εζηίαζεο παξαιείπεηαη ή αγλνείηαη απφ ηα ππνθείκελα, ζπλήζσο ην απνηέιεζκα 

είλαη λα θαηαζθεπάδεηαη έλαο ράξηεο, πνπ δελ απαληά ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

Δπνκέλσο, ε εξψηεζε πνπ ηίζεηαη πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ράξηε έρεη άκεζε ζρέζε κε 

ηελ θαηαζθεπή ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. πλήζσο, νη πεξηζζφηεξνη ράξηεο 

απαληνχλ ζε εξσηήζεηο «Ση είλαη ε έλλνηα Υ;» ή «Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έλλνηαο 

Υ;», πξνζδηνξίδνληαο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο, ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα αλήθεη, 

θαζψο θαη ηηο ρξήζεηο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο έλλνηαο Υ.  

3.4. Δλλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε θαη ζεωξίεο κάζεζεο 

Οη ζεσξίεο ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά παξαθάησ. 

 

α. Θεσξία ηεο επνηθνδνκηζηηθήο κάζεζεο 

Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο ζπλδένληαη κε ηελ επνηθνδνκηζηηθή κάζεζε. Ο επνηθνδνκηζκφο 

ζεσξεί φηη θάζε άηνκν αλαπηχζζεη ζρήκαηα ή λνεηηθά κνληέια πνπ εμππεξεηνχλ ηε 

κειινληηθή ζθέςε ή δξάζε ηνπ (Bruner, 1966, Piaget, 1985, Vygotsky, 1978). Ζ δηαδηθαζία 

νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο θάζε αηφκνπ εμαξηάηαη απφ απηέο ηηο πξνυπάξρνπζεο λνεηηθέο 

δνκέο ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαδψζεη ηα δηθά ηνπ κνληέια 

ζηνπο καζεηέο, γηαηί δε δηαζέηεη θνηλέο εκπεηξίεο θαη θνηλή κέζνδν θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ 

κε απηνχο. Ζ επνηθνδνκηζηηθή κάζεζε βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ κνληέισλ ή ζηελ 

αλαζεψξεζε, πξνέθηαζε, αλαδφκεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ. Καηά ζπλέπεηα ζε έλα 

επνηθνδνκηζηηθφ πιαίζην κάζεζεο ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηε δεκηνπξγία καζεζηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ ζηα νπνία νη καζεηέο κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ γλσζηηθψλ εξγαιείσλ ζα 

κπνξνχλ λα δνκήζνπλ ηε δηθή ηνπο γλψζε. 
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β. Θεσξία ηνπ Ausubel, «λνεηνκαηνδνηνύκελε κάζεζε» 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Ausubel (1968), ζθνπφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο 

γλσζηηθήο δνκήο ζην καζεηή ε νπνία λα είλαη ζηαζεξή, λα έρεη θαιή νξγάλσζε θαη ζαθή 

δφκεζε, ψζηε νη επηκέξνπο γλψζεηο λα κελ είλαη απνκνλσκέλεο θαη αζχλδεηεο κεηαμχ ηνπο, 

αιιά ηεξαξρεκέλεο θαη ζπλδεδεκέλεο ζε πνιιά επίπεδα. Ζ κάζεζε δηεπθνιχλεηαη επίζεο 

απφ ηε ζπλδπαζηηθή κάζεζε. Με ηνλ φξν ζπλδπαζηηθή κάζεζε, εθθξάδεηαη ε ζπζρέηηζε 

ελλνηψλ κεηαμχ ηνπο, πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο γλσζηηθήο δνκήο θαη δελ 

έρνπλ κεηαμχ ηνπο ηεξαξρηθή ζρέζε. Σέινο, νη καζεηέο πνπ απνθηνχλ λέεο γλψζεηο θαη 

πιεξνθνξίεο κε παζεηηθφ ηξφπν, ρσξίο λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη πξέπεη λα εκπιαθνχλ ζε 

απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο δπλακηθά, δπζθνιεχνληαη λα ελζσκαηψζνπλ, λα ζπγθξαηήζνπλ 

θαη λα ζπζρεηίζνπλ απηέο ηηο λέεο γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο κε ηηο πξνγελέζηεξεο. Γηα λα 

έρνπκε πξαγκάησζε ηεο «λνεηνκαηνδνηνχκελεο κάζεζε» ή ηεο κάζεζεο κε λφεκα (Δηθφλα 

3.2.), απαηηείηαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή (Ausubel, 1968). Με ηνλ φξν 

«λνεκαηνδνηνχκελε κάζεζε» (meaningful learning), ελλνείηαη ε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία νη λέεο γλψζεηο ζπλδένληαη, ζπζρεηίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη ζε κηα ηεξαξρηθή 

δηάηαμε κε ηηο ππάξρνπζεο θαιά νξγαλσκέλεο γλψζεηο. Αλ νη γλψζεηο ή νη πιεξνθνξίεο 

είλαη εληειψο λέεο θαη δελ έρνπλ ζεκεία ζπζρέηηζεο κε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ζηε 

γλσζηηθή δνκή, ηφηε ε κάζεζε πνπ πξαγκαηψλεηαη είλαη κεραληζηηθή, δειαδή ην άηνκν 

καζαίλεη κε απνκλεκφλεπζε ή απνζηήζηζε. Αληηζέησο, ην άηνκν πνπ καζαίλεη λνεκαηηθά, 

απνθηά έλα θαιά νξγαλσκέλν ζχζηεκα γλψζεσλ, δηεπξχλεη θαη εκπινπηίδεη ηε γλσζηηθή 

ηνπ δνκή θαη κεηαβηβάδεη εχθνια ηε γλψζε κε λέεο θαηαζηάζεηο. πλεπψο, γλσζηηθή δνκή 

θαη «λνεηνκαηνδνηνχκελε κάζεζε» βξίζθνληαη ζε κηα δπλακηθή αιιειεπίδξαζε. 
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Δηθόλα 3.2Δλλνηνινγηθόο ράξηεο λνεηνκαηνδνηνύκελεο κάζεζεο (Πξνζαξκνγή από Ausubel, 1968) 

 

γ. Κνηλσληθόο Επνηθνδνκηζκόο ηνπ Vygotsky 

 Μία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ είλαη φηη ε αλζξψπηλε 

δξάζε δηακεζνιαβείηαη απφ πνιηηηζκηθά ζχκβνια (cultural signs) ιέμεηο θαη εξγαιεία ηα 

νπνία επηδξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ζπλεπψο ζηηο λνεηηθέο ηνπ δηεξγαζίεο 

(Vygotsky, 1978). χκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ Vygotsky ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, 

ηφζν ζε αηνκηθφ, φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν δηακεζνιαβείηαη απφ εξγαιεία. Δθηφο απφ 

ηε γιψζζα, έρεη θαηά λνπ έλα εθηεηακέλν ζχλνιν απφ δηακεζνιαβεηηθά κέζα, έλα ζχλνιν 

πνπ πεξηιακβάλεη ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα αξίζκεζεο, ηερληθέο απνκλεκφλεπζεο, ηα 

ζρήκαηα, ηα δηαγξάκκαηα, ηνπο ράξηεο, θ.α. Ο Vygotsky ππνζηεξίδεη πσο ε ρξήζε 

εξγαιείσλ, αθελφο εηζάγεη θάπνηεο θαηλνχξηεο ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε 

ρξήζε ηνπο, αθεηέξνπ αιιάδεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά φισλ ησλ πλεπκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ελέξγεηα πνπ εθηειείηαη κε ην εξγαιείν. Σν άηνκν καζαίλεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ην εξγαιείν, ην δε εξγαιείν θαη ε ελέξγεηα γηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη απφθξηζε, δηακνξθψλνληαο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα 

κάζεζε. Με άιια ιφγηα ηα γλσζηηθά εξγαιεία εληζρχνπλ ηηο γλσζηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ 

αλζξψπσλ φηαλ ζθέπηνληαη, επηιχνπλ πξνβιήκαηα θαη καζαίλνπλ.  
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δ. Η έλλνηα ηεο αλαπαξάζηαζεο. 

Ζ έλλνηα ηεο αλαπαξάζηαζεο, ηφζν ζηε γλσζηηθή, φζν θαη ζηελ θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε, 

δηαδξακαηίδεη θεληξηθφ ξφιν ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο (Κφκεο, 2004). Ζ έλλνηα ηεο 

αλαπαξάζηαζεο ζπληζηά θεληξηθή έλλνηα ζηε Γηδαθηηθή θαζψο απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο θαη γεληθφηεξα ζηε ζπγθξφηεζε ηεο γλσζηηθήο 

δνκήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ν 

εθπαηδεπφκελνο πξαγκαηψλεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ κάζεζε νηθνδνκψληαο «κία εηθφλα γηα ην 

πψο ιεηηνπξγεί ν θφζκνο», δειαδή έλα ζχζηεκα αλαπαξαζηάζεσλ-αληηιήςεσλ, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ πξψηνλ, λα αθνκνηψζεη ζηαδηαθά ηηο λέεο γλψζεηο ζπζρεηίδνληαο 

ηεο κε ηηο πξνυπάξρνπζεο, δεχηεξνλ, λα εμεγεί πνηθίιεο θαηαζηάζεηο θαη ηξίηνλ, λα δίλεη 

απαληήζεηο ζηα λέα πξνβιήκαηα πνπ ηνπ ζέηεη ν θφζκνο πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. Γηα ην ιφγν 

απηφ, θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε αμηνπνίεζε εξγαιείσλ κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, ηα 

νπνία εζηηάδνπλ ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηεξεχλεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπο. Χο έλα απφ ηα εξγαιεία 

αλαπαξάζηαζεο, πξνηείλεηαη ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε, πνπ έρεη σο ζθνπφ λα 

εληζρχζεη ηελ «λνεηνκαηνδνηνχκελε κάζεζε» (Novak & Gowin, 1984, Mintzes et al., 2001). 

3.5. Τύπνη ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ 

Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πέληε (5) είλαη νη θχξηνη ηχπνη ησλ ελλνηνινγηθψλ 

ραξηψλ. 

 

α. Ο αθηηλωηόο ελλνηνινγηθόο ράξηεο 

Ζ αξρή ηεο νξγάλσζήο ηνπ ηνπνζεηεί ηε βαζηθή έλλνηα ζην θέληξν ηνπ ράξηε. ηε ζπλέρεηα, 

νη επηκέξνπο έλλνηεο πεξηβάιινπλ θπθιηθά ην θεληξηθφ ζεκείν ηνπ ράξηε αθηηληθά κε θνξά 

πξνο ηα έμσ (Δηθφλα 3.3.). 
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Δηθόλα 3.3. Γνκή αθηηλωηνύ ελλνηνινγηθνύ ράξηε 

 

β. Ο ηεξαξρηθόο ελλνηνινγηθόο ράξηεο 

Παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο ζε θαζνδηθά θιηκαθνχκελε ηεξάξρεζε, κε βάζε ηε ζεκαζία ηνπο. 

Οη γεληθφηεξεο έλλνηεο εκθαλίδνληαη ζε ηεξαξρηθά αλψηεξν επίπεδν, ελψ νη επί κέξνπο 

ηνπνζεηνχληαη ζε θιάδνπο, αλάινγα κε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηηο ηεξαξρηθά αλψηεξεο 

έλλνηεο. Ζ δνκή απηή είλαη φκνηα κε ηε κνξθή ελφο αλάζηξνθνπ δέληξνπ, γη‟ απηφ θαη 

αλαθέξεηαη επίζεο δελδξηθή (Δηθφλα 3.4.). 

 

 

Δηθόλα 3.4. Γνκή ηεξαξρηθνύ ελλνηνινγηθνύ ράξηε 
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γ. Γξακκηθόο ελλνηνινγηθόο ράξηεο 

Πεξηγξάθεη γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ελλνηψλ νη νπνίεο νξγαλψλνληαη ζε κηα 

γξακκηθή/αιπζηδσηή δνκή. Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ηα 

δηαδνρηθά βήκαηα κηαο δηαδηθαζίαο ή ελφο ζπζηήκαηνο θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο 

αιπζηδσηφο ν ζπγθεθξηκέλνο δνκηθφο ηχπνο, ιφγσ ηεο κνξθήο ηνπ (Δηθφλα 3.5.). 

  

 

Δηθόλα 3.5. Γνκή γξακκηθνύ ελλνηνινγηθνύ ράξηε 

 

δ. Ο ζπζηεκηθόο ελλνηνινγηθόο ράξηεο 

Οξγαλψλεη ηηο έλλνηεο ζε κία κνξθή παξφκνηα κε απηή ηνπ γξακκηθνχ, κφλν πνπ ζηα άθξα 

ηνπ ππάξρνπλ εηζξνέο(είζνδνη)θαη εθξνέο (έμνδνη) (Δηθφλα 3.6). 

 

 

Δηθόλα 3.6. Γνκή ζπζηεκηθνύ ελλνηνινγηθνύ ράξηε 
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ε. Γηθηπαθόο ελλνηνινγηθόο ράξηεο (δνκή δηθηύνπ) 

Οη ράξηεο απηνί ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιχπινθεο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

θφκβσλ (ελλνηψλ), νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ έλα πνιπδηάζηαην δίθηπν(Δηθφλα 3.7.). 

 

 

Δηθόλα 3.7. Γνκή δηθηπαθνύ ελλνηνινγηθνύ ράξηε 

3.6. Καηαζθεπή ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ 

ηα πιαίζηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη 

θαη απινί θαλφλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη 

ζηα εμήο έμη βήκαηα: 

 

1
ο
 βήμα: Πξνζδηνξηζκόο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ελλνηώλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην ράξηε. 

ηφρνο ζην πξψηε βήκα είλαη ε εχξεζε ελλνηψλ, δειαδή ιέμεσλ θιεηδηψλ ηνπ ζέκαηνο ην 

νπνίν είλαη πξνο εμέηαζε. Δίλαη κία δηαδηθαζία «θαηαηγηζκνχ ηδεψλ» (brainstorming), φπνπ 

νη καζεηέο θαινχληαη λα γξάςνπλ φ,ηη ζεσξνχλ ζεκαληηθφ, απνθεχγνληαο λα ζπδεηήζνπλ 

πφζν ζεκαληηθφ είλαη. Δλαιιαθηηθά, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί ν ίδηνο λα δψζεη κία ιίζηα 

ελλνηψλ πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δίθηπν ελλνηψλ. 
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2
ο
 βήμα: Οκαδνπνίεζε ησλ ελλνηώλ 

Οη έλλνηεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζην πξψην βήκα ζα πξέπεη λα νκαδνπνηεζνχλ ζε γεληθέο 

θαηεγνξίεο θαη λα ηαμηλνκεζνχλ απφ ηηο πην γεληθέο θαη ηηο πην αφξηζηεο ζηηο πην 

ζπγθεθξηκέλεο θαη εηδηθέο. Υξήζηκν είλαη λα απνθεχγεηαη ν κεγάινο αξηζκφο ελλνηψλ θάησ 

απφ κία έλλνηα. Αλ νη έλλνηεο, πνπ έρνπλ επηιερζεί λα ηνπνζεηεζνχλ θάησ απφ κία έλλνηα, 

είλαη πνιιέο, ηφηε ζα πξέπεη λα βξεζεί κία ελδηάκεζε έλλνηα πνπ ίζσο έρεη παξαιεθζεί. 

 

3
ο
 βήμα: Καζνξηζκόο ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ ελλνηώλ  

Μεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελλνηψλ, ν καζεηήο πξνρσξά ζην πην δχζθνιν ηκήκα ηεο 

δηαδηθαζίαο, πνπ είλαη ε ζχλδεζε ησλ ελλνηψλ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πεξηγξάθεηαη κε 

αθξίβεηα ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Ζ ζρέζε απηή κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κία ιέμε ή θξάζε (ζχλδεζκν), ε νπνία αλαγξάθεηαη πάλσ ζηε γξακκή πνπ ζπλδέεη ηηο δχν 

έλλνηεο. Κάζε γξακκή πξέπεη λα έρεη κία εηηθέηα, πνπ λα πεξηγξάθεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

ζπλδεφκελσλ ελλνηψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα 

ζπλδέζνπλ θάζε έλλνηα κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο έλλνηεο ηνπ δηθηχνπ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν αλαδεηθλχεηαη ην βάζνο ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο ηεο γλσζηηθήο πεξηνρήο απφ 

ηνπο καζεηέο. 

 

4
ο
 βήμα: Υξήζε νπηηθώλ ζρεκάησλ 

Γηα ηελ νπηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ελλνηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη θχθινη ή ζρήκαηα ειιείςεσλ, 

φπνπ θάζε ζρήκα πεξηθιείεη κία έλλνηα. Γηα ηελ νπηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ζρέζεσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γξακκέο κε ηφμα (κηαο θαηεχζπλζεο ή ρσξίο θαηεχζπλζε πνπ δειψλεη 

ζρέζε ηεξαξρίαο). Κάζε γξακκή ζπλδέεη κφλν δχν έλλνηεο. Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκέλνο 

αξηζκφο ζπλδέζεσλ πνπ λα πξνέξρνληαη απφ κία έλλνηα. 

 

5
ο
 βήμα: Αλαπαξάζηαζε ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ 

πρλά ζην ηέξκα ηεο δηαθιάδσζεο ρξεζηκνπνηνχληαη παξαδείγκαηα πνπ επεμεγνχλ ηελ 

ηειεπηαία έλλνηα, ηα νπνία κπνξεί λα εηθφλεο, ζθίηζα, θ.α. 

 

6
ο
 βήμα: Έιεγρνο ελλνηνινγηθνύ ράξηε 

Ο ράξηεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δηαβαζηεί κε ηε βνήζεηα ησλ ιέμεσλ ή ησλ εθθξάζεσλ 

πνπ ζπλδένπλ ηηο έλλνηεο κεηαμχ ηνπο (ζχλδεζκνη). ηφρνο ηνπ ηειεπηαίνπ βήκαηνο, είλαη ε 

βειηίσζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε. Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη 
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λα δεηά ζπλερή αλάδξαζε θαη αλαζηνραζκφ θαηά ηελ πξφνδν ηεο εξγαζίαο, φρη κφλν κεηά 

ηελ νινθιήξσζή ηεο. Τπάξρνπλ θάπνηα εξσηήκαηα πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ 

επηζθφπεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ηνπο ράξηε, φπσο «Λείπνπλ ζεκαληηθέο έλλνηεο;», 

«Τπάξρνπλ παξαλνήζεηο;», «Ο ηξφπνο πνπ είλαη νξγαλσκέλνο ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνλ 

θάλνπλ επαλάγλσζην ζηνπο άιινπο;», «Απαληά ην κνληέιν ζε φια ηα πηζαλά ελδερφκελα;» 

θιπ. 

 

εκαληηθφ είλαη λα θαηαλνεζεί, φηη έλαο ελλνηνινγηθφο ράξηεο δελ είλαη πνηέ 

νινθιεξσκέλνο. Πάληα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζζεζεο λέσλ ελλνηψλ . Γη‟ απηφ ην ιφγν 

είλαη πξνηηκφηεξν νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο λα θαηαζθεπάδνληαη ζε Ζ/Τ, φπσο ζα θαλεί θαη 

παξαθάησ. 

3.7. Αλάιπζε ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη πνιιά πξνηεηλφκελα πξσηφθνιια αλάιπζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, εμαξηψκελα θπξίσο απφ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο 

ηνπο. Δάλ ν καζεηήο ρξεζηκνπνηεί ειεχζεξα έλλνηεο πνπ ζεσξεί φηη ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα, 

ηφηε ε αμηνιφγεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε κπνξεί λα είλαη είηε δνκηθνχ-πνζνηηθνχ είηε 

ζρεζηαθνχ- πνηνηηθνχ ηχπνπ (West et al., 2000).  

Σα πνζνηηθά πξσηφθνιια αλάιπζεο δίλνπλ έκθαζε θαη βαζκνινγνχλ ηα γξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ράξηε, φπσο πιήζνο ελλνηψλ, ζπλδέζκσλ, επηπέδσλ ηεξάξρεζεο, ρσξίο 

απαξαίηεηα φια ηα πξσηφθνιια ηέηνηνπ ηχπνπ λα ιακβάλνπλ ππφςε φια ηα 

πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε. Σα πνηνηηθά πξσηφθνιια 

αλάιπζεο ζπλήζσο ζπγθξίλνπλ ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε ηνπ καζεηή κε ην ράξηε ελφο 

εηδηθνχ κε ζηφρν λα αμηνινγήζνπλ πεξηζζφηεξν πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη λα 

βαζκνινγήζνπλ κε βάζε ηηο δηαθνξέο ησλ ραξηψλ ησλ καζεηψλ απφ ηνλ ράξηε ηνπ εηδηθνχ 

(Ruiz-Primo & Shavelson, 1996). Σα πνζνηηθά πξσηφθνιια αλάιπζεο κπνξνχλ λα 

βαζκνινγήζνπλ αληηθεηκεληθά, αιιά απηνχ ηνπ ηχπνπ ε αμηνιφγεζε δελ ιακβάλεη ππφςε 

ηελ πνηφηεηα ησλ ελλνηψλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ. Σα πνηνηηθά πξσηφθνιια αλάιπζεο είλαη 

πεξηζζφηεξν ππνθεηκεληθά πηζαλφλ φκσο, λα πιενλεθηνχλ έλαληη ησλ πνζνηηθψλ γηα 

ζχλζεηνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο, επεηδή δίλνπλ έκθαζε ζηελ νξζφηεηα θαη ηε γεληθή 

πνηφηεηα ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε. Σφζν ηα πνζνηηθά, φζν θαη ηα πνηνηηθά πξσηφθνιια 

αλάιπζεο ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πνιχηηκεο 
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πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο θαη ηελ πνξεία ησλ ελλνηνινγηθψλ 

αιιαγψλ ζε βάζνο ρξφλνπ (Kinchin & Miller, 2012). Σέινο, ζπρλά νη εξεπλεηέο 

αθνινπζνχλ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ, ψζηε λα επηηχρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα.  

3.7.1. Ποζοηικέρ πποζεγγίζειρ- Σςζηήμαηα βαθμολόγηζηρ 

Πνηθίια πξσηφθνιια πνζνηηθήο αμηνιφγεζεο, θαη δε ζπζηήκαηα βαζκνιφγεζεο ησλ 

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα. Οη Novak & 

Gowin (1984) αλέπηπμαλ έλα ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ ησλ καζεηψλ, πνπ πεξηνξηδφηαλ ζε ηεξαξρηθνχο ράξηεο. Κάζε έγθπξε 

ζχλδεζε δχν ελλνηψλ βαζκνινγείηαη κε έλαλ πφλην (1), θάζε νξζφ επίπεδν ηεξάξρεζεο κε 

πέληε (5) πφληνπο θαη κε δέθα (10) πφληνπο θάζε νξζφο θαη έγθπξνο δηαζχλδεζκνο. Αθφκα, 

δίλνληαη δχν (2) πφληνη γηα θάζε δηαζχλδεζε πνπ αλ θαη νξζή δελ απνηππψλεη ζχλζεζε 

κεηαμχ ησλ ελλνηψλ θαη έλαλ (1) πφλην γηα θάζε έλλνηα-παξάδεηγκα. Απηφ ην πξσηφθνιιν 

είλαη ην ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελν ζηελ έξεπλα. 

3.7.2. Ποιοηικέρ πποζεγγίζειρ- Χπήζη σάπηη αναθοπάρ 

Ζ ρξήζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε θαηαζθεπαζκέλν απφ έλαλ εηδηθφ, σο θξηηήξην αλαθνξάο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ ησλ καζεηψλ, κέζσ ζπγθξηηηθήο κειέηεο 

ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε. Ο ράξηεο αλαθνξάο 

κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, απφ άιινπο εηδηθνχο ζην αληηθείκελν, απφ 

ηε ζχλζεζε ραξηψλ απφ δηαθνξεηηθνχο εηδηθνχο ή λα απνηειεί πξντφλ ηεο ζχλζεζεο ησλ 

θαιχηεξσλ ραξηψλ ησλ καζεηψλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ εθπαηδεπηηθή ή εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία (Acton et al., 1994). πσο είλαη αλακελφκελν, ε ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ ράξηε 

αλαθνξάο κε ηνπο ράξηεο ησλ καζεηψλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. Απφ εξεπλεηέο (Lomask et al., 1992) έρεη εθθξαζηεί σο πνζνζηφ ζπκθσλίαο ηνπ 

πιήζνπο ησλ ελλνηψλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην ράξηε αλαθνξάο θαη 

πεξηέρνληαλ ζηνπο ράξηεο ησλ καζεηψλ. 

3.7.3. Μεικηέρ ππακηικέρ 

Ο ζπλδπαζκφο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε 

κε παξάιιειε ρξήζε ράξηε αλαθνξάο είλαη κηα ηξίηε ζηξαηεγηθή. Με απηή ηελ πξννπηηθή, 

νη Novak & Gowin (1984) πξφζζεζαλ έλαλ πέκπην θαλφλα ζην ζχζηεκα βαζκνιφγεζήο 

ηνπο, ηε ζχγθξηζε. Πξφηεηλαλ ηε βαζκνιφγεζε θαη ηνπ ράξηε ηνπ εηδηθνχ, βάζεη ηνπ 

ζπζηήκαηνο βαζκνιφγεζεο ησλ ραξηψλ ησλ καζεηψλ. ηε ζπλέρεηα, δηαίξεζαλ ην ζθνξ ηνπ 
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ράξηε αλαθνξάο κε ην ζθνξ ηνπ ράξηε θάζε καζεηή ψζηε λα πξνθχςεη έλα πνζνζηφ γηα 

ζχγθξηζε. Κάπνηνη καζεηέο κπνξεί λα θαηαζθεπάζνπλ θαιχηεξνπο ράξηεο απφ ηνλ εηδηθφ, 

νπφηε λα ιάβνπλ πάλσ απφ ην 100%. Δπίζεο, ζε άιιε έξεπλα (Hoz et al., 1990) 

ζπλδπάζηεθαλ νη δχν ζηξαηεγηθέο γηα ηε βαζκνιφγεζε ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο. πγθεθξηκέλα, νη εξεπλεηέο βαζκνιφγεζαλ ηνπο 

ζπλδέζκνπο κεηαμχ δχν ελλνηψλ, ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ράξηε, θαη ηηο νκάδεο ελλνηψλ. 

πκπιεξσκαηηθά, ρξεζηκνπνίεζαλ έλαλ πίλαθα θαηαζθεπαζκέλν απφ θάπνηνλ εηδηθφ, πνπ 

θαζφξηδε ηηο ηζρπξέο ζπλδέζεηο, ψζηε λα αμηνινγήζνπλ ηε ζπλδεζκνινγία θαη ηηο 

ελλνηνινγηθέο δνκέο ησλ ραξηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ εγθπξφηεηα ησλ ζπλδέζκσλ 

θαζνξίζηεθε σο εμήο: δχν (2) πφληνη δφζεθαλ ζε έγθπξνπο ζπλδέζκνπο, έλαο (1) πφληνο ζε 

πηζαλφλ έγθπξνπο θαη κεδέλ (0) ζε ιαλζαζκέλνπο (Ruiz-Primo & Shavelson, 1996).  

 Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη, θαζίζηαηαη δπλαηή ε αλάπηπμε 

ελφο πξσηνθφιινπ αμηνιφγεζεο ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ πνπ ζα δίλεη έκθαζε ζε 

επηιεγκέλα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ζα δηαθσηίδεη ηελ πνξεία ησλ 

καζεηψλ κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, θαηαζθεπαζκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο 

ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σν πξσηφθνιιν απηφ παξαηίζεηαη 

αλαιπηηθά ζην ζρεηηθφ θεθάιαην. 

3.8. Τξόπνη αμηνπνίεζεο ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

Ο ελλνηνινγηθφο ράξηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα απνηειέζεη α) κηα 

εθπαηδεπηηθή/δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή (instructional strategy) θαη κηα ζηξαηεγηθή γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (curriculum planning), β) έλα εξγαιείν αλαπαξάζηαζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηνπ «ηη γλσξίδνπλ» νη καζεηέο, θαη γ) κηα καζεζηαθή ζηξαηεγηθή (learning 

strategy) (Jonassen, 2000, Novak & Cañas, 2006). Έηζη, ζε απηή ηελ ελφηεηα αλαθέξνληαη 

νη ηξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

3.8.1. Η εννοιολογική σαπηογπάθηζη ωρ εκπαιδεςηική/ διδακηική ζηπαηηγική 

ην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, ν δηδάζθσλ πξέπεη λα ελδηαθέξεηαη λα δηδάμεη ηνπο 

καζεηέο ηνπ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ζπκβάιεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηελ 

απφθηεζε θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ λέσλ γλψζεσλ κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάθιεζή 
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ηνπο φηαλ ρξεηαζηεί (Reigeluth, 1983). Ο ελλνηνινγηθφο ράξηεο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα 

πνιχηηκν δηδαθηηθφ εξγαιείν, εκπινπηίδνληαο ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ δηδάζθνληνο, 

θαζψο θαη έλα εξγαιείν ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

πγθεθξηκέλα, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο α) νξγαλφγξακκα ηνπ 

καζήκαηνο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, β) εηζαγσγηθφο ράξηεο κηαο ελφηεηαο ή γηα 

ηελ παξνπζίαζε ησλ ελλνηψλ κηαο ελφηεηαο, γ) νξγαλσηήο πξνψζεζεο (advance organizer), 

θαη δ) ράξηεο επαλάιεςεο (Novak & Gowin, 1984). 

χκθσλα κε ηνλ Novak (1990), ε αμηνπνίεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε σο 

νξγαλφγξακκα ηνπ καζήκαηνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ηεο «ελλνηνινγηθήο 

δηαθάλεηαο» ηεο δηδαζθαιίαο ζηνπο καζεηέο. πγθεθξηκέλα, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί, ηφζν γηα ηελ παξνπζίαζε ελφο πιάλνπ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ην 

νπνίν ζα αθνξά ζηηο βαζηθέο έλλνηεο/δηδαθηηθέο ελφηεηεο, φζν θαη γηα ηελ παξνπζίαζε ελφο 

ζρεδίνπ καζήκαηνο ζην νπνίν ζα απεηθνλίδνληαη νη ζηφρνη, ην πεξηερφκελν, νη εθπαηδεπηηθέο 

ηερληθέο, ην επνπηηθφ πιηθφ, ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο θ.ιπ. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε, ν ράξηεο πνπ απεηθνλίδεη ην πιάλν ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, απνηειεί έλα 

πξφηππν ζπλνπηηθήο ζρεκαηνπνίεζεο ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ/δηδαθηηθψλ ελνηήησλ ηνπ 

καζήκαηνο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα γλσξίδεη εμ‟ αξρήο ηελ έθηαζε ηνπ 

καζήκαηνο, ηηο βαζηθέο έλλνηεο/δηδαθηηθέο ελφηεηεο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ζχλδεζήο ηνπο 

(π.ρ. δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα γλσξίδεη πνηεο έλλνηεο είλαη πξναπαηηνχκελεο ζε 

κηα δηδαθηηθή ελφηεηα).  

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο πνπ παξνπζηάδεη έλα ζρέδην 

καζήκαηνο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δηδάζθνληα λα νξγαλψζεη ην κάζεκά ηνπ κε 

δηαγξακκαηηθφ ηξφπν ζπλδένληαο ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ, π.ρ. ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο κε ην πεξηερφκελν θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο. πλήζσο, νη ελλνηνινγηθνί 

ράξηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο νξγαλφγξακκα ηνπ καζήκαηνο θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνλ 

ίδην ην δηδάζθνληα. 

Ο ελλνηνινγηθφο ράξηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο εηζαγσγηθφο ράξηεο κηαο ελφηεηαο 

θαηαζθεπάδεηαη ζπλήζσο απφ ηνλ ίδην ηνλ δηδάζθνληα, απεηθνλίδνληαο ηηο βαζηθέο έλλνηεο 

κηαο ελφηεηαο θαη παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο. Γηα θάζε κηα απφ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο 

ελφηεηαο κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ δηαθνξεηηθνί ράξηεο, πνπ ζα απεηθνλίδνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε βαζηθή έλλνηα κε κεγαιχηεξε αλάιπζε. Οη επηκέξνπο ράξηεο κπνξεί λα 

θαηαζθεπαζηνχλ απφ ην δηδάζθνληα ή ζε ζπλεξγαζία καζεηψλ θαη δηδάζθνληα. χκθσλα 

κε ηνλ Novak (1990), πξνηείλεηαη λα ππάξρεη έλαο θχξηνο ράξηεο γηα θάζε ελφηεηα, ν νπνίνο 
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ζα ζπλνδεχεηαη απφ επηκέξνπο ράξηεο γηα ηηο βαζηθέο έλλνηεο, νη νπνίνη ζα παξνπζηάδνληαη 

ζηαδηαθά θαη ζα απνθεχγεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ε παξνπζίαζε πνιχπινθσλ ελλνηνινγηθψλ 

ραξηψλ. 

Ο ελλνηνινγηθφο ράξηεο σο νξγαλσηήο πξνψζεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

δηδαζθαιία θαη εηζαγσγή λέσλ ελλνηψλ, απεηθνλίδνληαο έλλνηεο πνπ ήδε γλσξίδνπλ νη 

καζεηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ιεηηνπξγεί σο «γλσζηηθή γέθπξα», 

εηζάγνληαο ζηαδηαθά ηε λέα πιεξνθνξία θαη επηηξέπνληαο ηε δφκεζε ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο 

ήδε θαηαθηεζείζαο γλψζεο κε ηε λέα πιεξνθνξία. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε 

σο νξγαλσηή πξνψζεζεο έρεη ζηφρν λα πξνάγεη ηε «λνεκαηνδνηνχκελε κάζεζε», δίλνληαο 

ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα δνκήζεη βαζηθέο έλλνηεο πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηε γλσζηηθή 

δνκή ηνπ θαη παξέρνληαο έλα πιαίζην γεληθψλ ελλνηψλ, ζην νπνίν κπνξεί ν καζεηήο 

ζηαδηαθά λα εηζαγάγεη θαη λα ελζσκαηψζεη ηηο λέεο έλλνηεο. Οη νξγαλσηέο πξνψζεζεο είλαη 

πην απνηειεζκαηηθνί αλ απεηθνλίδνπλ έλλνηεο θαη ζρέζεηο κεηαμχ ελλνηψλ, ηηο νπνίεο 

γλσξίδεη ν καζεηήο θαη παξέρνπλ κηα δνκή ζηελ νπνία κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ νη λέεο 

έλλνηεο. πλήζσο, ε αμηνπνίεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε σο νξγαλσηή πξνψζεζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο α) αξρηθά παξνπζηάδεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο 

(νξγαλσηήο) αλαπαξηζηψληαο έλλνηεο νηθείεο ζηνπο καζεηέο, β) ζηε ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδνληαη νη λέεο έλλνηεο θαη γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπο, γ) ζηελ ηξίηε θάζε 

ελζσκαηψλνληαη νη λέεο έλλνηεο ζηνλ νξγαλσηή θαη ζπλδένληαη κε ηηο έλλνηεο πνπ ήδε 

αλαπαξίζηαληαη, ψζηε λα απνηειέζνπλ έλα λέν αλαδνκεκέλν γλσζηηθφ ζρήκα, θαη δ) ηέινο 

εθαξκφδεηαη ν νξγαλσηήο ζε λέεο θάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ή ζηελ εξκελεία 

πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε σο ράξηε επαλάιεςεο πξαγκαηνπνηείηαη 

κεηά ηε δηδαζθαιία. Ο επαλαιεπηηθφο ράξηεο πξνηείλεηαη γηα ηε ζχλνςε ησλ βαζηθφηεξσλ 

ελλνηψλ ηεο ελφηεηαο θαη κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, είηε 

αηνκηθά, είηε νκαδηθά, ή θαηαζθεπάδεηαη απφ ην δηδάζθνληα. 

Κξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί ν ξφινο ηνπ δηδάζθνληνο θαηά ηε 

δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε σο δηδαθηηθνχ εξγαιείνπ. πσο θάζε 

καζεηνθεληξηθή κέζνδνο, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, ν 

ξφινο ηνπ δηδάζθνληνο πξέπεη λα είλαη ζπκκεηνρηθφο θαη φρη πξσηαγσληζηηθφο. Θα πξέπεη 

λα δίλεη ζηνπο καζεηέο ηνλ θαηάιιειν ρξφλν λα επεμεξγαζηνχλ ηηο έλλνηεο ελφο ράξηε, 

ή/θαη λα ζρεδηάζνπλ ην ράξηε. Θα πξέπεη λα κελ θαηαθεχγεη ζε έηνηκεο απαληήζεηο, αιιά 

λα ζέηεη ηα θαηάιιεια εξσηήκαηα ή λα δίλεη ηηο θαηάιιειεο ππνδείμεηο, ψζηε νη καζεηέο λα 
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εληνπίζνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ελφο ζέκαηνο, λα δηεπθξηλίζνπλ ηηο έλλνηεο θαζψο θαη ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. ηφρνο ηνπ δηδάζθνληα ζα πξέπεη λα είλαη ε δηεξεπλεηηθή κάζεζε, 

ψζηε λα δίλεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ «παιηά» γλψζε, λα ηελ 

εκπινπηίζνπλ/αλαδηνξγαλψζνπλ/αλαδνκήζνπλ κε λέεο πιεξνθνξίεο θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο αλαγθαίεο ζπζρεηίζεηο. 

3.8.2. Η εννοιολογική σαπηογπάθηζη ωρ επγαλείο Αξιολόγηζηρ 

Ζ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ζχκθσλα κε ηνλ 

εηζεγεηή ηνπο (Novak, 1990) αμηνινγνχλ δηαζηάζεηο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο πνπ ηα 

ζπκβαηηθά ηεζη δελ ειέγρνπλ. Γηα παξάδεηγκα, πνιιέο θνξέο ππάξρεη αζπκβαηφηεηα 

αλάκεζα ζην ηη ν εθπαηδεπηηθφο λνκίδεη φηη αμηνινγεί θαη ζην πξαγκαηηθφ λφεκα ή ζηελ 

πξαγκαηηθή γλσζηηθή δηαδηθαζία πνπ έρεη εκπιαθεί ν καζεηήο (Novak, 1990). 

 Οη παξαδνζηαθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο φπσο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, 

εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο ραξαθηεξίδνληαη ζπλήζσο απφ αληηθεηκεληθφηεηα θαη αμηνπηζηία. 

κσο, νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ βαζίδνληαη ζπλήζσο ζε δηαδηθαζίεο αλάθιεζεο θαη 

αλαγλψξηζεο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πεξηνξίδνληαη απφ ην ππφ εξψηεζε ζέκα, κε 

απνηέιεζκα ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε γλσζηηθή δνκή ησλ καζεηψλ λα ζπγθαιχπηνληαη θαη 

λα αμηνινγνχληαη απνζπαζκαηηθά κε νινθιεξσκέλα ηκήκαηα ηεο γλψζεο ησλ καζεηψλ 

(Fisher et al., 2000). Δπίζεο, αξθεηέο θνξέο παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν νη καζεηέο λα κελ 

απαληνχλ ζε εξσηήζεηο, είηε γηαηί δελ ηηο γλσξίδνπλ, είηε ην λφεκα ή ην ιεμηιφγην ηεο 

εξψηεζεο λα απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ απάληεζε ηεο εξψηεζεο.  

 Σέινο, κέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο, ν δηδάζθσλ πξνζπαζεί λα 

ζπλζέζεη ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζε θάπνην ζπκπέξαζκα 

ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο, κε απνηέιεζκα ε ζχλζεζε απηή λα είλαη 

ηειηθά ππνθεηκεληθή. Μνξθέο αμηνιφγεζεο φπσο εθζέζεηο, αλαθνξέο, παξνπζίαζε έξγνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, επηηξέπνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

εμσηεξίθεπζε ηεο γλσζηηθήο δνκήο ησλ καζεηψλ, αιιά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ επίπνλε θαη ρξνλνβφξα αμηνιφγεζή ηνπο θαη 

πνιιέο θνξέο επεξεάδνληαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε δπλαηφηεηα/ηθαλφηεηα 

ηνπ καζεηή λα αληαπνθξηζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή αμηνιφγεζεο (π.ρ. ζηελ παξαγσγή 

έξγνπ) (McClure et al., 1999). Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε σο εξγαιείνπ 

αμηνιφγεζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κηα γέθπξα κεηαμχ ησλ αληηθεηκεληθψλ θαη ησλ 

ππνθεηκεληθψλ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα, ηφζν ηεο 

αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή, φζν θαη ηε δπλαηφηεηα αλαπαξάζηαζεο ηεο 
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γλσζηηθήο δνκήο ηνπ. χκθσλα κε ηνπο Novak & Gowin (1984), νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο 

απνηεινχλ έλα είδνο ζρεκαηηθήο πεξίιεςεο ηνπ «ηη» γλσξίδεη ν καζεηήο. Ο ελλνηνινγηθφο 

ράξηεο απνηειεί κηα ζχλζεζε, πνπ δίλεηαη απφ ηνλ ίδην ην καζεηή, γηα ην «ηη» θαη «πψο» 

αληηιακβάλεηαη ην ππφ εμέηαζε ζέκα. Δπίζεο, ε πνζφηεηα πιεξνθνξίαο πνπ κπνξνχκε λα 

πάξνπκε απφ έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε ζπλήζσο, αληηζηαζκίδεη ην κεγαιχηεξν ρξφλν πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Σέινο, κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε φηη, ζπλήζσο νη 

καζεηέο πξνζπαζνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ έλαλ ΔΥ κε φζεο θαη φπνηεο έλλνηεο γλσξίδνπλ, κε 

απνηέιεζκα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο λα πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ κηα απάληεζε ζην 

ππφ εμέηαζε ζέκα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα «απνθσδηθνπνηήζνπλ» κηα εθθψλεζε νχηε λα 

δψζνπλ κηα «κνλαδηθή ζσζηή» απάληεζε. 

 Μέζα απφ έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε α) ηελ επίηεπμε 

γλσζηηθψλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη ζηελ αλαπαξάζηαζε 

ζαθψλ/νξζψλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο 

ηνπ καζεηή, β) ηελ επίηεπμε κεηα-γλσζηηθψλ ζηφρσλ, φπσο ηνλ ηξφπν δφκεζεο θαη 

νξγάλσζεο ησλ ελλνηψλ, γ) ηελ επίηεπμε ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηφρσλ πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ 

ζην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο, θαη δ) ηε ζπλεξγαζία ησλ 

καζεηψλ ζηελ πεξίπησζε νκαδηθήο θαηαζθεπήο ελφο ΔΥ θαζψο θαη ηελ αλαπαξάζηαζε 

ηπρφλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ. ην πιαίζην απηφ, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο κπνξεί λα 

απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο γηα ην δηδάζθνληα θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, ηφζν ζηε θάζε ηεο δηαγλσζηηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

πξφηεξσλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ, φζν θαη ζηηο θάζεηο ηεο δηακνξθσηηθήο θαη ηεο ηειηθήο 

αμηνιφγεζεο. Ζ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ελλνηψλ κέζσ ηνπ ράξηε δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνλ δηδάζθνληα λα δηεξεπλήζεη ηηο έλλνηεο πνπ γλσξίδεη ν καζεηήο, ηηο έλλνηεο πνπ δε 

γλσξίδεη, ηηο ζρέζεηο ησλ ελλνηψλ πνπ έρεη θαηαλνήζεη, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ ελλνηψλ 

πνπ αγλνεί ή έρεη παξαλνήζεη. Γειαδή, νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

εξγαιείν δηεξεχλεζεο ησλ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ καζεηψλ (Mintzes et al., 2001). 

 Φαλεξψλνπλ, φρη κφλν ηη μέξνπλ νη καζεηέο, αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη γλψζεηο 

είλαη νξγαλσκέλεο ζην κπαιφ ηνπο, φπσο επίζεο πηζαλέο παξαλνήζεηο ηνπο. Αμηνπνηψληαο ν 

εθπαηδεπηηθφο ηνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο πνπ παξάγνπλ νη καζεηέο ηνπ, κπνξεί λα 

πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια γηα λα νξγαλψζεη ηε καζεζηαθή εκπεηξία. Γηα παξάδεηγκα, νη 

ελλνηνινγηθνί ράξηεο ησλ καζεηψλ πξηλ ηε δηδαζθαιία κηαο λέαο ελφηεηαο ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ κπνξεί λα παξέρνπλ πνιχ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξφηεξεο 

αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην ππφ δηδαζθαιία ζέκα, επηηξέπνληαο ζην δηδάζθνληα 
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λα ζρεδηάζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ βαζηδφκελνο ζηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαη λα επηηχρεη 

κηα επνηθνδνκεηηθή δηδαζθαιία. ηε θάζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, ε πνηνηηθή 

αλάιπζε δηαδνρηθψλ ραξηψλ ησλ καζεηψλ κπνξεί λα απνδψζεη ην βαζκφ θαηαλφεζεο ησλ 

ελλνηψλ απφ ηνπο καζεηέο, θαζψο θαη ηελ ελλνηνινγηθή ηνπο αιιαγή, επηηξέπνληαο ζην 

δηδάζθνληα λα αλαζηνραζηεί ζρεηηθά κε ην πιαίζην θαη ην πιάλν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θαη 

λα ην δηακνξθψζεη αλάινγα, φηαλ απηφ απαηηείηαη. Ζ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε ησλ 

ραξηψλ κπνξεί λα απνδψζεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο 

ησλ καζεηψλ. 

3.8.3. Η εννοιολογική σαπηογπάθηζη ωρ γνωζηικό επγαλείο  

ην πιαίζην θαηάιιεια ζρεδηαζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε σο 

καζεζηαθφ θαη γλσζηηθφ εξγαιείν βνεζά ην καζεηή λα αλαδνκήζεη θαη λα ζπλδέζεη ηηο 

γλψζεηο πνπ ήδε θαηέρεη, λα νξίζεη θαη λα δηεπθξηλίζεη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ, λα 

ζπζρεηίζεη ηηο λέεο έλλνηεο κε φζα ήδε γλσξίδεη θαη λα αλαθαιχςεη/εληνπίζεη γλψζεηο πνπ 

δελ έρνπλ νηθνδνκεζεί πιήξσο ή έρνπλ νηθνδνκεζεί εζθαικέλα. Ζ γξαθηθή νξγάλσζε θαη 

απεηθφληζε ησλ ελλνηψλ θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή κηαο 

γεληθήο, νιηθήο ζεψξεζεο αιιά θαη κηαο επηιεθηηθήο εζηίαζεο ζε κηα γλσζηηθή πεξηνρή.  

 χκθσλα κε ηνπο Novak & Gowin (1984), ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε είλαη κηα 

δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ λέεο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ θαη λα εκπινπηίζνπλ ηα ελλνηνινγηθά ηνπο ζρήκαηα, ή 

ηνπιάρηζηνλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ζρέζεηο πνπ δελ ππήξραλ ή δελ ήηαλ μεθάζαξεο ζηε 

γλσζηηθή ηνπο δνκή. ην πιαίζην απηφ, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο κπνξεί λα βνεζήζεη ην 

καζεηή λα αληηιεθζεί ηε δνκή ησλ γλψζεψλ ηνπ, λα παξαηεξήζεη ηηο αιιαγέο πνπ ππφθεηηαη 

ε γλσζηηθή δνκή ηνπ κέζα ζην ρξφλν θαη λα αληηιεθζεί ηηο δηαδηθαζίεο δφκεζεο ηεο γλψζεο 

ηνπ. 

  Ζ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε ιεηηνπξγεί σο έλαο «γλσζηηθφο θαζξέπηεο» θαη σο 

κέζν αλαηξνθνδφηεζεο, κέζα απφ ην νπνίν ν καζεηήο κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία 

ηεο κάζεζήο ηνπ, λα ηελ αμηνινγεί, λα ειέγρεη θαη λα δηνξζψλεη ηα ιάζε ηνπ, φηαλ 

ρξεηάδεηαη, θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ δηδάζθνληνο ή ησλ άιισλ καζεηψλ λα επηθεληξψλεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζηα καζεζηαθά ζεκεία πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ζηνράδνληαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο 

θαη λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηεο κάζεζήο ηνπο, θαιιηεξγψληαο θαη εληζρχνληαο ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο απηνξξχζκηζεο θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ (McAleese, 1998).  

 Ζ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε απνηειεί επίζεο θαη έλα εξγαιείν αλάπηπμεο θαη 
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θαιιηέξγεηαο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, δίλνληαο ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα νμχλνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη θξηηηθήο ζεψξεζεο απηψλ. Δπνκέλσο, ε 

ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε δελ απνηειεί κφλν έλα γλσζηηθφ εξγαιείν, αιιά θαη 

κεηαγλσζηηθφ εξγαιείν, γηαηί ν καζεηήο καζαίλεη λα δνκεί θαη λα ζπζρεηίδεη ηηο έλλνηεο 

απνθηψληαο επίγλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο, καζαίλεη δειαδή πψο λα καζαίλεη «κε 

λφεκα ή νπζηαζηηθά».   

 ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε απνηειεί έλα 

επηθνηλσληαθφ εξγαιείν κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ εθθξάδνπλ θαη 

δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο ηδέεο ηνπο θαη ζπκθσλνχλ ζε κηα θνηλή δνκή ησλ ελλνηψλ θαη ησλ 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ. χκθσλα κε ηνπο Novak & Gowin (1984), ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο 

απνηειεί έλα εξγαιείν δηαπξαγκάηεπζεο λνήκαηνο (tool for negotiating meaning), 

εληζρχνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο θαη ελδπλακψλνληαο ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε.  

Ζ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ ηηο ζρέζεηο 

ζηνηρείσλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπο, ζεσξψληαο ην σο έλα πνιπδηάζηαην δίθηπν 

ελλνηψλ, ζην νπνίν κπνξνχλ λα νλνκάζνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ θαη λα 

εξεπλήζνπλ ηε θχζε ηνπο. Λφγσ ηνπ φηη δελ πεξηνξίδνληαη απφ ηε γξακκηθφηεηα ηνπ ιφγνπ, 

κπνξνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ζχλζεηα θαη απαηηεηηθά ζέκαηα, επηηξέπνληαο ηε ζπλεξγαηηθή 

δφκεζε ηεο γλψζεο.   

 Δπηπιένλ, νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο εθκεηαιιεχνληαη ηηο εθπιεθηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο 

αλζξψπηλεο νπηηθήο αληίιεςεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο, φπσο 

ηεο εχθνιεο αλαγλψξηζεο, ηεο άκεζεο ζάξσζεο κηαο εηθφλαο θαη ηνπ εληνπηζκνχ ιέμεσλ 

θιεηδηψλ, ηεο επθνιίαο δηαηήξεζεο κηα γεληθήο εηθφλαο, ελψ ζπλδπάδνληαο νπηηθά θαη 

πξνθνξηθά ζηνηρεία δηεπθνιχλνπλ ηε κλήκε εξγαζίαο, επεθηείλνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

εγθεθάινπ ζε πςεινχ επηπέδνπ θαζήθνληα (Sweller, 1988). 

Ζ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ 

δνκηθψλ ζρέζεσλ ηνπ ππφ κειέηε αληηθεηκέλνπ θαη νξγάλσζήο ηνπ ζε ηεξαξρηθψο 

ηζρπξφηεξα ζρήκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ 

νη καζεηέο δηεξεπλνχλ ηηο δηθέο ηνπο ελλνηνινγηθέο δνκέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε γλψζε πνπ 

δνκείηαη θαζίζηαηαη πην απνηειεζκαηηθή, εληζρχεηαη ε κλήκε ηνπ καζεηή θαη ε ηθαλφηεηά 

ηνπ λα εθαξκφδεη ηε γλψζε (Jonassen, 2000). 

Ο καζεηήο, θαηά ηελ θαηαζθεπή ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ζε πνην βαζκφ έρεη νηθνδνκήζεη ηε γλψζε θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ξχζκηζεο 
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ηεο καζεζηαθήο ηνπ δηαδηθαζίαο. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εληνπίζεη φρη κφλν ηηο γλψζεηο ηνπ 

θαη ηα θελά ηνπ, αιιά επίζεο θαη ηηο καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ. 

πλνςίδνληαο, ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε κπνξεί λα απνηειέζεη έλα 

απνηειεζκαηηθφ γλσζηηθφ εξγαιείν, επεηδή πξνυπνζέηεη αλάιπζε θαη αλαζηνραζκφ θαη 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ κεραληζκνχο απηνειέγρνπ 

(automonitoring) γηα πξνζσπηθή ή νκαδηθή αλαπαξάζηαζε. Καηά ηνλ McAleese (1998), ε 

δηαδηθαζία ζηελ θαξδηά ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο είλαη ν απηνέιεγρνο, ζπλεπψο νη 

ελλνηνινγηθνί ράξηεο κπνξεί λα απνηειέζνπλ κεηαγλσζηηθά εξγαιεία γηα νπζηαζηηθή 

κάζεζε πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε (Novak,1990). 

 ηηο Δηθφλεο 3.8., Δηθφλεο 3.9. παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηη πξνζθέξεη ε 

ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε, ηφζν ζην καζεηή, φζν θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

 

Δηθόλα 3.8. Η ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε γηα ηνλ καζεηή. 

 

 

Δηθόλα 3.9. Η ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό 

. 
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3.9. Δλλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε θαη ΤΠΔ 

Οη Σ.Π.Δ. έρνπλ βνεζήζεη πνιχ ηελ αλάπηπμε ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο κε ηελ 

αλάπηπμε εξγαιείσλ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, ηα νπνία είλαη επίζεο γλσζηά θαη σο 

εξγαιεία ζεκαζηνινγηθήο δηθηχσζεο (Jonassen, 2000). Σα εξγαιεία ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο εληάζζνληαη ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή σο γλσζηηθφ εξγαιείν. Σα 

γλσζηηθά εξγαιεία είλαη «εθαξκνγέο ησλ ππνινγηζηψλ, νη νπνίεο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηνπο καζεηέο γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ηη γλσξίδνπλ, θαζηζηνχλ γη‟ απηνχο απαξαίηεην 

λα αληηκεησπίζνπλ κε θξηηηθή ζθέςε ην πεξηερφκελν πνπ κειεηνχλ» (Jonassen, 2000). 

 χκθσλα κε ηνπο Riley & Åhlberg (2004), ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ βειηηζηνπνηεί ηε 

ρξήζε ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θαη πξνάγεη παηδαγσγηθά αμηνπνηήζηκεο 

δεκηνπξγηθέο πξαθηηθέο. Απηφ νθείιεηαη ζε θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Σ.Π.Δ., 

φπσο ε πξνζσξηλφηεηα θαη ε ρσξεηηθφηεηα, ηα νπνία θαζηζηνχλ δπλαηή ηε δεκηνπξγία 

ηξνπνπνίεζε θαη απνζήθεπζε ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ. Άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ Σ.Π.Δ. πνπ 

επηζεκαίλνληαη σο ζπλαθή κε ηηο δεκηνπξγηθέο πξαθηηθέο θαη ηελ ελλνηνινγηθή 

ραξηνγξάθεζε είλαη ε δηαδξαζηηθφηεηα, ην κεγάιν εχξνο (σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο 

γξαθηθήο νξγάλσζεο), ε ηαρχηεηα θαη ν απηνκαηηζκφο ζηηο ιεηηνπξγίεο. 

3.9.1. Πλεονεκηήμαηα καηαζκεςήρ εννοιολογικού σάπηη ζε ςπολογιζηικό πεπιβάλλον 

Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο θαηαζθεπήο ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε είλαη κε ραξηί θαη κνιχβη. 

Μία άιιε κέζνδνο πνπ παξνπζηάζηεθε ζε δηάθνξεο έξεπλεο ήηαλ κε ζεκεηψκαηα πνπ 

θνιιάλε (post-it) πάλσ ζε κία κεγάιε επηθάλεηα(πίλαθα ηεο ηάμεο, επηθάλεηα ηνίρνπ). κσο, 

νη παξαπάλσ ηξφπνη παξνπζηάδνπλ θάπνηα κεηνλεθηήκαηα, φπσο ηελ δπζρέξεηα ζηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ηε δπζθνιία ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ράξηε, θαζψο 

αθηεξψλνπλ αξθεηφ ρξφλν νη καζεηέο ζην λα κπνξέζνπλ λα ηνλ ζπληεξήζνπλ, κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα επηθεληξσζνχλ ζηηο έλλνηεο πνπ ζέινπλ λα 

αλαπαξαζηήζνπλ, αιιά θαη ε δπζθνιία πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ 

αμηνιφγεζή ηνπο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ δεκηνπξγεζεί αξθεηά ινγηζκηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ. Σα ινγηζκηθά απηά πέξα απφ ηε δπλαηφηεηα αλαπαξάζηαζεο ηεο 

γλψζεο κέζσ ελλνηψλ, ηε δεκηνπξγία θφκβσλ θαη δηαζπλδέζεσλ ησλ θφκβσλ θαη ηε 

δπλαηφηεηα νξγάλσζεο ησλ ζρεηηθψλ ελλνηψλ, παξέρνπλ πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο ζηνπο 

καζεηέο, φπσο δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο πνιπκεζηθνχ πιηθνχ (π.ρ. εηθφλα, ήρνο), 

ζπλεξγαζία ζην δηαδίθηπν. Δπίζεο, θάπνηα ινγηζκηθά, φπσο ην Kidspiration, έρνπλ 
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θαηάιιειε επηθάλεηα ρξήζεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο.  

Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ απφ ηνπο 

καζεηέο κέζσ ινγηζκηθψλ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο είλαη ηα εμήο (Σδηκνγηάλλεο & 

ηφξεληα, 2007): 

 α. Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο λα ζρεδηάδνπλ εχθνια 

ζχλζεηνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο θαη λα θάλνπλ αιιαγέο ζην πεξηερφκελν θαη ζηε δνκή 

ηνπο, απειεπζεξψλνληαο ρξφλν γηα ηελ αλαδήηεζε ζπζρεηίζεσλ, ηελ αλάθιεζε γλψζεσλ, ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ηδεψλ, ηελ εκβάζπλζε γλψζεσλ θ.ιπ. Οη δηάθνξεο ηδέεο κπνξνχλ λα 

νξγαλσζνχλ ζε θαηεγνξίεο κε δπλακηθφ ηξφπν θαη λα επεθηαζνχλ εχθνια κε πξνζζήθεο ή 

ηξνπνπνηήζεηο. 

 β. Οη καζεηέο ζπρλά ρξεηάδνληαη πάξα πνιχ ρξφλν θαη πξνζπάζεηα γηα ηελ 

αλαζεψξεζε θαη ηξνπνπνίεζε ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ραξηί θαη 

κνιχβη κε απνηέιεζκα λα κελ εζηηάδνπλ ζην ππφ κειέηε πεδίν γλψζεο. Με ηε βνήζεηα ησλ 

ινγηζκηθψλ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, είλαη εχθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ πνιχπινθνη θαη 

εθηεηακέλνη ελλνηνινγηθνί ράξηεο πνπ μεπεξλνχλ ζε έθηαζε κία ηππηθή ζειίδα θαη 

επεθηείλνληαη ή ηξνπνπνηνχληαη εχθνια θαη γξήγνξα. 

 γ. Σα ινγηζκηθά ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο επηηξέπνπλ ηε ζπλέλσζε (merging) 

δχν ή πεξηζζφηεξσλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ γηα ηελ πεξηγξαθή ζχλζεησλ ή ζπζρεηηδφκελσλ 

εηθνληδίσλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη δπλακηθήο δηαζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν, κε 

ζηφρν ηελ άκεζε παξνρή πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ, ζηνηρείσλ ή γλψζεσλ απφ επηιεγκέλεο 

πεγέο. 

 δ. Ζ αλάδξαζε ησλ καζεηψλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε είλαη πην 

νπζηαζηηθή. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο κπνξνχλ λα δηακνηξαζηνχλ θαη λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνλ δηδάζθνληα.  

Λογιζμικά εννοιολογικήρ σαπηογπάθηζηρ 

Ο ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ είλαη ε κέζνδνο «ραξηί-κνιχβη», 

φκσο απηή ε κέζνδνο παξνπζηάδεη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

ζρεδηαζηεί ινγηζκηθά ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, κε ζηφρν λα μεπεξαζηνχλ νη 

δπζθνιίεο ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ.   

 Σα ινγηζκηθά ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία 

ζπζηεκάησλ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο, ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. Έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πνιιά ινγηζκηθά 
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ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, ζπγθεθξηκέλα πάλσ απφ ηξηαθφζηα (300), ηα νπνία 

εληνπίζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, αιιά θαη απφ ηελ πεξηήγεζε 

ζε ζρεηηθνχο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο. Κάπνηα απφ ηα ινγηζκηθά απηά αλαγξάθνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 3.1. Οη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ινγηζκηθψλ παξνπζηάδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

κεηαμχ ηνπο, φζνλ αθνξά ζηε δπλαηφηεηα αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο κέζσ ελλνηψλ, ζηε 

δεκηνπξγία θφκβσλ θαη ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ θφκβσλ θαη ζηε δπλαηφηεηα νξγάλσζεο ησλ 

ζρεηηθψλ ελλνηψλ. Σα παξαθάησ ινγηζκηθά θαηαζθεπάζηεθαλ, είηε γηα εξεπλεηηθνχο, είηε 

γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη βνεζνχλ ζην εχθνιν θαη γξήγνξν ζρεδηαζκφ ελλνηνινγηθνχ 

ράξηε, νπνηνπδήπνηε ηχπνπ. 

Πίλαθαο 3.1. Λνγηζκηθά ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο 

Λνγηζκηθό Διεύζεξε 

ρξήζε 

Ιζηόηνπνο 

CMAPtools Ναη http://cmap.ihmc.us/download/ 

Freemind Ναη http://freemind.sourceforge.net/ 

Freeplane Ναη http://freeplane.sourceforge.net/ 

Blumind Ναη http://blumind.org/ 

XMIND Ναη http://www.xmind.net/ 

WikkaWiki Ναη http://www.wikkawiki.org/ 

Inspiration ρη http://www.inspiration.com/ 

Kidspiration ρη http://www.inspiration.com/ 

SmartDraw ρη http://www.smartdraw.com/ 

MindMaple ρη http://www.mindmaple.com/ 

Qiqqa ρη http://www.qiqqa.com/ 

MindGenius ρη http://www.mindgenius.com/ 

ConceptDraw ρη http://www.conceptdraw.com/ 

3.9.2. Το λογιζμικό “Inspiration” 

Σν ινγηζκηθφ “Inspiration” είλαη έλα απφ ηα πην δεκνθηιή θαη εχρξεζηα ινγηζκηθά 

ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. Σν πξφγξακκα απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ. Σαπηφρξνλα, παξέρεη έηνηκεο βηβιηνζήθεο κε 

δηάθνξα ζέκαηα θάζε κία απφ ηηο νπνίεο πεξηέρεη αξθεηέο θσηνγξαθίεο, πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνπο ΔΥ. Παξάιιεια, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαηλνχξηεο 

βηβιηνζήθεο πέξα απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο, κε άιια ζέκαηα. O θαηαηγηζκφο θαη ε νξγάλσζε 
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ησλ ελλνηψλ θαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ ηδεψλ αλαθέξνληαη σο πξσηαξρηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζην εγρεηξίδην ηνπ ρξήζηε (Inspiration Software, 1994).  

 Σν πξφγξακκα απηφ είλαη ηφζν θαιά ζρεδηαζκέλν πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα 

πεξηζζφηεξα πέξα απφ ηε γξήγνξε αλάπηπμε δηαγξακκάησλ. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ηαμηλφκεζεο ελφο δηαγξάκκαηνο ζε κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε θεηκέλνπ, λα ηνπνζεηεζεί 

απηή ε πεξίιεςε ζ‟ έλα επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ελφο 

δηαγξάκκαηνο ζαλ κηα ηζηνζειίδα, ε δεκηνπξγία ππεξζπλδέζκσλ, ε ερνγξάθεζε ήρνπ θαη ε 

επηζχλαςή ηνπ ζ‟ έλα ζχκβνιν, ε πξφζζεζε ζεκεηψζεσλ θεηκέλνπ ζε έλα ζχκβνιν, ε 

δπλαηφηεηα απφθξπςεο ή θαη απνθάιπςεο ησλ ρακειφηεξσλ επηπέδσλ ελφο δηαγξάκκαηνο. 

Δπίζεο, είλαη δπλαηή ε εμαγσγή ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε ζε δηάθνξεο κνξθέο, φπσο 

εηθφλα θαη ηέινο, ε εθηχπσζε είλαη πεξίηερλε, αιιά εχθνιε ζηε ρξήζε ηεο θαζψο κπνξείο 

λα γίλεη ε εθηχπσζε ζε δηάθνξεο θιίκαθεο. 

H απιφηεηα ηνπ “Inspiration” ην θαζηζηά έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ην δάζθαιν, 

θαζψο µε κεγάιε επθνιία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ελλνηνινγηθνχο ράξηεο, δίθηπα ή φ,ηη 

άιιν ζρεηίδεηαη µε ην κάζεκά ηνπ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη, είηε γηα λα εμεγήζεη θάηη, είηε 

σο αζθήζεηο. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηνπ απφ ηνπο καζεηέο είλαη εμίζνπ απιή, ιφγσ ηνπ θηιηθνχ 

πεξηβάιινληνο ρξήζεο ηνπ (επηθάλεηα ρξήζεο, γξακκέο εξγαιείσλ) (Δηθφλα 3.10.). Ίζσο ην 

κφλν αξλεηηθφ είλαη φηη ππάξρεη κφλν ζε μελφγισζζε έθδνζε θαη απηφ κπνξεί λα 

δπζθνιέςεη ηνπο καζεηέο. Γελ είλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ, αιιά ππάξρεη ειεχζεξε 

δνθηκαζηηθή έθδνζε ηξηάληα (30) εκεξψλ. 

Δηθόλα 3.10. Δπηθάλεηα ρξήζεο “Inspiration" 

. 
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3.9.3. Επγαλεία ζςνεπγαηικήρ εννοιολογικήρ σαπηογπάθηζηρ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί δηαδηθηπαθά εξγαιεία ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, 

ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ ζπλεξγαηηθή ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε. Ο ζπλεξγαηηθφο 

ραξαθηήξαο ησλ παξαπάλσ πεξηβαιιφλησλ έγθεηηαη ζην φηη «νη ρξήζηεο κπνξνχλ άκεζα λα 

δνπλ αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη απφ έλα ζπλεξγάηε ηνπο ζε έλαλ θνηλφρξεζην ελλνηνινγηθφ 

ράξηε θαη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κέζσ ελφο ρψξνπ ζπδήηεζεο» (Khamesan & Hammond, 

2004). 

 Δηδηθφηεξα, νη Milam et al., (2000) ηνλίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη έλα 

εξγαιείν ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, φηαλ βαζίδεηαη ζε έλα δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ.  

 Γπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ράξηε ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ κε ππεξζπλδέζεηο. 

 Γπλαηφηεηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο κε δηαθνξεηηθνχο  

αλζξψπνπο λα ζπλδηαζθέπηνληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ηελ ίδηα ζηηγκή θαη λα  

δεκηνπξγνχλ ή λα αλαζεσξνχλ ράξηεο. 

 Γηαζεζηκφηεηα ηνπ ράξηε ζην Γηαδίθηπν ζε νπνηνλδήπνηε ζέιεη λα ηνλ δεη. 

 

ηνλ Πίλαθα 3.2. αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θάπνηα εξγαιεία ζπλεξγαηηθήο ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

Πίλαθαο 3.2. Σπλεξγαηηθά εξγαιεία ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο 

Bubblus https://bubbl.us/ 

Mindmeister http://www.mindmeister.com/ 

Mindomo http://www.mindomo.com/ 

Mindjet http://www.mindjet.com/ 

Wisemapping http://www.wisemapping.com/ 

Text2mindmap http://www.text2mindmap.com/ 

Mind42 http://mind42.com/ 

Mywebspiration http://www.mywebspiration.com/ 

Cacoo https://cacoo.com/lang/el/ 
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3.10. Η ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε: Δπηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

Ζ παξνχζα κειέηε απηή ζηεξίρζεθε ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε εξεπλψλ απφ ηε 

δηεζλή ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, έηζη ψζηε λα αλαδεηρζεί ην πιαίζην πνπ ζηεξίδεη ζεσξεηηθά 

ηελ εθαξκνγή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. Ζ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε έρεη 

αμηνπνηεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε δηάθνξα γλσζηηθά πεδία, φπσο ζηελ ηζηνξία 

(Herl et al., 1996), ζηε δηδαθηηθή ησλ επηζηεκψλ (βηνινγία, θπζηθή, ρεκεία, καζεκαηηθά) 

(Ruiz-Primo & Shavelson, 1996, Nicoll et al., 2001, Rice et al., 1998, Soares & Valadares, 

2006), ζηελ πιεξνθνξηθή (Liu et al., 2005, Conlon, 2006), ζηε γιψζζα (Riley & Åhlberg, 

2004, Chularut & DeBacker, 2004), ζηε κεραλνινγία (Turns et al., 2000), ζηελ ηαηξηθή 

(West et al., 2000) θαη ζηε λνζειεπηηθή (Hsu & Hsieh, 2005) θαη ζε δηάθνξεο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο (π.ρ. πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα, ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ). ε εξεπλεηηθέο κειέηεο, νη ΔΥ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν 

δηεξεχλεζεο ηεο πξφηεξεο γλψζεο ησλ καζεηψλ (Pearsall et al., 1997), σο εξγαιείν 

δηεξεχλεζεο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά µε ην ππφ εμέηαζε ζέκα, σο 

εξγαιείν ζπλεξγαζίαο (Basque & Lavoie, 2006), σο εξγαιείν ελλνηνινγηθήο αιιαγήο θαη 

αμηνιφγεζεο (Mintzes et al., 2001), σο εξγαιείν επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Tseng et al., 2013). 

 Απηφ πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε, σο 

εξεπλεηηθφ δήηεκα, αλ θαη δηεξεπλάηαη εδψ θαη πελήληα (50) ρξφληα απφ ηε δηεζλή 

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα κε πην παξαγσγηθή ηε δεθαεηία 2000-2010, κειεηάηαη αθφκα θαη 

ζήκεξα. Καηαδεηθλχεηαη έηζη, ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ ζηελ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε 

θαη πσο απηή πξνζεγγίδεη, πξνσζεί θαη αμηνινγεί ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά δηάθνξεο έξεπλεο, ζρεηηθά κε ηελ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε. 

 ε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν νη Briscoe & LaMaster (1991) πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα 

δηάξθεηαο ηεζζάξσλ εηψλ ζε θνηηεηέο ζην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο. Οη θνηηεηέο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ελλνηνινγηθνχο ράξηεο πξηλ ηηο εμεηαζηηθέο, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά 

«Είλαη αξθεηά βνεζεηηθόο ν ΕΥ, γηαηί κνπ δείρλεη ηη δελ μέξσ θαη ηη ρξεηάδεηαη λα κάζσ 

παξαπάλσ». Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα έξεπλα απνδείρζεθε φηη, νη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία ΔΥ ζπζηεκαηηθά, είραλ πνιχ θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηνπο 

ππφινηπνπο θνηηεηέο ζε ηεζη πνιιαπιήο επηινγήο. Κάηη ζεκαληηθφ ην νπνίν πξνέθπςε ήηαλ 

φηη, νη ΔΥ θάλεθε λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο θνηηεηέο λα αλαγλσξίδνπλ νη ίδηνη ηελ 

ελλνηνινγηθή πξφνδν ηνπο. 
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 Οη Roth & Roychoudhury (1993) κειέηεζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο νκαδηθήο 

ραξηνγξάθεζεο ελλνηψλ απφ θνηηεηέο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Φπζηθήο . Ζ έξεπλα 

ηνπο έδεημε φηη ε νκαδηθή ραξηνγξάθεζε έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα, φρη κφλν ζην γλσζηηθφ 

πεδίν πνπ κειέηεζαλ, αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. πγθεθξηκέλα, αλαθέξνπλ 

φηη «ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε σο νκαδηθή δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα είλαη πην ζεκαληηθή 

από ην ίδην ην ηειηθό πξντόλ ηνπ ελλνηνινγηθνύ ράξηε». 

 ε έξεπλα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ν Kinchin (2000) αλαθέξεη ηα 

πιενλεθηήκαηα αμηνπνίεζεο ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο ηεο Βηνινγίαο απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη πξνηείλεη ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπ, ηδηαίηεξα γηα ηελ επαλάιεςε θαη ηελ ζχλνςε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ 

καζήκαηνο. Δπίζεο, βξέζεθε φηη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ζε ζρέζε κε άιιεο παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο αμηνιφγεζεο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν δηαγλσζηηθήο θαη δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, δίλνληαο ζην δηδάζθνληα ηε δπλαηφηεηα λα εληνπίζεη ηηο εζθαικέλεο 

αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ. 

 Ο Mintzes et al., (2001) ακθηζβήηεζαλ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο θαη σο κέζνδν πνπ 

πξνσζεί ηε «λνεηνκαηνδνηνχκελε κάζεζε». Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε γηα αμηνιφγεζε, ε 

νπνία ζα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο. Πξνηείλεηαη κηα καθξάο δηαξθείαο αμηνιφγεζε θαη φρη 

κία επθαηξηαθή αμηνιφγεζε (one shot assessment) θαη επηζεκαίλεηαη φηη, ε αμηνιφγεζε 

πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ δηαθέξεη πνιχ απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο. Έλα ελαιιαθηηθφ κέζν αμηνιφγεζεο πνπ απαληάεη ζηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο, 

ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα είλαη ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε. 

 ε καζεηέο Γπκλαζίνπ ζην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην 

θπθινθνξηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ ν Sungur et al., (2001) δηεμήγαγαλ έξεπλα ζρεηηθά κε 

ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Αθνχ ζε πξψην επίπεδν δηεξεπλήζεθαλ 

νη παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ, αθνινχζεζε δηδαζθαιία ηνπ ζέκαηνο κε ηε δεκηνπξγία 

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη ζε ηεζη πνπ αθνινχζεζε, νη 

καζεηέο παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξα πνζνζηά επηηπρίαο ζπγθξηηηθά εθείλα ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ. 

 Ο Βrown (2003) εθάξκνζε ηελ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε ζε καζεηέο ιπθείνπ ζην 

κάζεκα ηεο Βηνινγίαο. Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο, ζηηο νπνίεο νη 

εθπαηδεπηηθνί πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο ίδηεο αθξηβψο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. ην ηέινο, 

δήηεζαλ απφ ηελ πξψηε νκάδα λα θαηαζθεπάζνπλ ελλνηνινγηθνχο ράξηεο, δνπιεχνληαο 
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φκσο ζε κηθξέο νκάδεο, ζηε δεχηεξε λα θαηαζθεπάζνπλ ελλνηνινγηθνχο ράξηεο ζε αηνκηθφ 

επίπεδν θαη ζηελ ηξίηε νκάδα λα γξάςνπλ απιά κία πεξίιεςε. Οη καζεηέο έγξαςαλ ηεζη θαη 

ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη, ππήξραλ 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ηξεηο νκάδεο. πγθεθξηκέλα, ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζην ηειηθφ 

ηεζη ηα είραλ νη καζεηέο ηεο πξψηεο νκάδαο ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο δπν. πλεπψο, 

δηαπηζηψζεθε πσο ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο 

λα επεξεάδνπλ θαη λα δηδάζθνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ. Απνδείρζεθε φηη ζε κία νκάδα νη 

καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δείρλνπλ απηφ πνπ μέξνπλ γηα έλα ζέκα, ελψ ηαπηφρξνλα 

λα αθνχλε, λα παξαηεξνχλ θαη λα καζαίλνπλ απφ ηνπο άιινπο, πεηπραίλνληαο έηζη ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο. 

 ε θνηηεηέο ζην ηκήκα ηεο Γεσινγίαο ν Quin et al., (2004) ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ 

ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο. Βξέζεθε φηη, κε απηή ηε κέζνδν 

δφζεθε ζηνλ θαζεγεηή ε δπλαηφηεηα λα εμεηάζεη θαιχηεξα θαηά πφζν είραλ θαηαλνήζεη νη 

θνηηεηέο ηηο δηάθνξεο έλλνηεο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο, ζπγθξηηηθά κε άιιεο 

κεζφδνπο, φπσο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, πνπ δελ παξέρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο 

ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο. 

 ηελ έξεπλα ηνπ Prezler (2004) πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε ζηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ ζηε Βηνινγία, κεηά απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα “workshop”, ην νπνίν 

απαηηνχζε θαη ηελ νκαδηθή θαηαζθεπή ελλνηνινγηθνχ ράξηε. Οη καζεηέο κεηά ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε θαηάθεξαλ λα ελζσκαηψζνπλ ηε γλψζε πνπ 

πξνζέιαβαλ ζε έλα επξχηεξν ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαη φπσο αλέθεξε ε πιεηνςεθία ησλ 

καζεηψλ, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ ην πξφγξακκα ηνπο βνήζεζε ζην λα θαηαλνήζνπλ 

θαιχηεξα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα, αιιά ηαπηφρξνλα έκαζαλ θαη έλα λέν 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν κάζεζεο. 

 ε έλα Παλεπηζηήκην ζηελ Κίλα γηα ην κάζεκα ηεο Υεκείαο, ν Εheng (2005) 

απέδεημε φηη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, φπσο ε κειέηε πεξίπησζεο, ε θαηαζθεπή 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε θαη ε ειεθηξνληθή κάζεζε βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, 

κεηαηνπίδνπλ ην δάζθαιν απφ ην θέληξν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζηε ζέζε ηνπ κπαίλεη ν 

καζεηήο. Δηδηθά γηα ηνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο πξνέθπςε φηη βνήζεζαλ ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη φξσλ ζηε Υεκεία, πνπ παξαδνζηαθά δπζθνιεχνπλ ηνπο θνηηεηέο. 

 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε 

κάζεζε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Βηνινγίαο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε εμεηάζηεθε 

απφ ηνλ Kinchin (2005). πγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη, νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο κπνξνχλ λα 
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βνεζήζνπλ ηνπο θνηηεηέο λα αμηνπνηνχλ ηηο δηάθνξεο έξεπλεο ζηα πιαίζηα ησλ 

αθαδεκατθψλ ηνπο ζπνπδψλ θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ζέκαηα ηα φπνηα ιίγνη ζα 

παξαθηλνχληαλ λα αλαδεηήζνπλ ζηα ξάθηα ηεο βηβιηνζήθεο. Με ηε κέζνδν απηή 

απνδεηθλχεηαη φηη νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ζε θξηηηθνχο αλαγλψζηεο θαη επηπιένλ 

ε θαηαζθεπή ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε πξνυπνζέηεη ηελ νπζηαζηηθή ελαζρφιεζε κε ην θάζε 

θείκελν. Μφλν θαη κφλν γηα απηφ, φπσο ηνλίδεη ν Kinchin «αμίδεη λα αζρνιεζεί θαλείο κε ηελ 

ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε».  

 Έξεπλα ζην δεκνηηθφ ηνπ Cook (2007), δεκηνπξγήζεθε έλα πιαίζην γχξσ απφ ην 

ζέκα «Οη εμεξεπλήζεηο ηνπ 16
νπ

 αηψλα» θαη δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο, αθνχ ρσξίζηεθαλ 

ζε νκάδεο, λα ζρεδηάζνπλ έλα ηαμίδη εμεξεχλεζεο κε έλα ινγηζκηθφ ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο απαληψληαο ζε δηάθνξα εξσηήκαηα (π.ρ. Ση δεμηφηεηεο ρξεηάδνληαη γηα ην 

πιήξσκα; Ση θηλδχλνπο είλαη πηζαλφ λα ζπλαληήζνπλ; θ.ιπ.). Ζ αλάιπζε ησλ ραξηψλ έδεημε 

φηη, νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα δνπιέςνπλ έρνληαο ζην κπαιφ ηνπο κία μεθάζαξε ηδέα γηα ην 

ηη πξέπεη λα θάλνπλ, αλ θαη κεξηθέο θνξέο ππήξραλ παξαλνήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα 

ηηο δηαζπλδέζεηο θαη ηε θνξά ησλ βειψλ. Σν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ αξθεηά 

επέιηθην θαη εχθνιν ζηε ρξήζε γηα ηνπο καζεηέο θαη έηζη θαηάθεξαλ λα ζπγθεληξσζνχλ 

ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή θαζεαπηή. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη δνχιεπαλ ζηελ θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλε επηθάλεηα ηνπ ινγηζκηθνχ, ηνπο δηεπθφιπλε ζην λα νξγαλψζνπλ ζσζηά ηηο 

ζθέςεηο ηνπο θαη λα πξνσζεζεί ν επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο θάζε 

νκάδαο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη, θαη νη ίδηνη νη καζεηέο αλαγλψξηζαλ ηελ αμία ηεο ρξήζεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά 

«Όηαλ θάλεηο θάηη ην νπνίν είλαη δηαζθεδαζηηθό, ηόηε ζθέθηεζαη πεξηζζόηεξν». 

 Ο Mavers (2007) αλέιπζε ηνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο πνπ θαηαζθεχαζαλ νη 

καζεηέο, κε ζθνπφ λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηνλ πσο λνεκαηνδνηνχλ νη καζεηέο έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. πγθεθξηκέλα, εμέηαζε μερσξηζηά ηηο δσγξαθηέο, ην γξαπηφ θείκελν θαη 

ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. Τπνζηεξίδεη φηη, νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο πνπ 

παξάγνπλ νη καζεηέο δίλνπλ αμηφινγα απνηειέζκαηα θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα εκβάζπλζεο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ καζεηψλ, ηηο εκπεηξίεο θαη ηελ νπηηθή γσλία απφ ηελ 

νπνία βιέπνπλ έλα ζέκα, ζπγθξηηηθά κε άιιεο κεζφδνπο φπσο ζπλεληεχμεηο ή γξαπηά 

εξσηεκαηνιφγηα. Σέινο, επηζεκαίλεηαη ην γεγνλφο φηη, νη καζεηέο βξίζθνπλ ηδηαηηέξα 

δεκηνπξγηθή ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ θαη φπσο 

ηνλίδεη νΜavers« Όηαλ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία, θάλνπλ όηη είλαη δπλαηό γηα λα θηηάμνπλ θάηη 

ην επθάληαζην, ζρεηηθά κε ην δνζέλ ζέκα, ην νπνίν κπνξεί λα ζε εθπιήμεη». 
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 Μία έξεπλα πνπ βαζίζηεθε ζηελ δπζθνιία ησλ καζεηψλ λα αλαπηχμνπλ πξσηφηππεο 

ηδέεο θαη ηδέεο πνπ λα μεθεχγνπλ απφ ηα ιεγφκελα ηνπ δαζθάινπ γηα ην κάζεκα ηεο έθζεζεο 

ζην δεκνηηθφ, δηεμήγαγε νη Riley & Åhlberg (2004). πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ 

ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε θαη απέδεημαλ φηη, απνηειεί έλα επηπιένλ γλσζηηθφ εξγαιείν 

ζηελ ηάμε πνπ πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο, 

ηθαλέο λα πξνσζήζνπλ επνηθνδνκεηηθνχο δηαιφγνπο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο νη δηάινγνη απηνί 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζα «γελλήζνπλ» ηδέεο θαη έλλνηεο, πνπ ζα ζηε ζπλέρεηα κεηαθεξζνχλ 

ζην γξαπηφ ιφγν. 

 Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Tapia (2007), έγηλε ζην δεκνηηθφ ζηα πιαίζηα ελφο 

πξνγξάκκαηνο κε φλνκα “Learning together”. Σν πξφγξακκα νπνίν αθνξά ζε δηάθνξεο 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ κία ήηαλ θαη ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε. 

Απνδείρηεθε ε ζπκβνιή ησλ παξεκβάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο, ζηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή ηεο γλψζεο. 

 ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο LOLA (Online Learning Laboratory) ε Torres (2010), 

δήηεζε απφ θνηηεηέο εθπαηδεπηηθνχο λα θέξνπλ εηο πέξαο έμη δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα θαηαζθεπάζνπλ έλα ελλνηνινγηθή ράξηε. Σν γεγνλφο φηη, νη θνηηεηέο έπξεπε λα 

ζπκπεξηθεξζνχλ σο εξεπλεηέο θαη ε αιιαγή απφ αηνκηθή ζε νκαδηθή εξγαζία ηνπο έθαλε λα 

σξηκάζνπλ ζηα πιαίζηα ηεο καζεζηαθήο ηνπο πξνφδνπ.  

 ηελ έξεπλα ησλ Ellozy & Mostafa (2010) ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε πέξα απφ 

έλα εξγαιείν πνπ πξνσζεί ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ θνηηεηψλ ζε απηά πνπ δηαβάδνπλ, 

βνεζψληαο ηνπο λα δηαρσξίδνπλ ηελ ζεκαληηθή απφ ηελ αζήκαληε πιεξνθνξία θαη λα 

ζπλδένπλ απηά πνπ δηαβάδνπλ κε απηά πνπ μέξνπλ, απνηειεί θαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν 

αμηνιφγεζεο. πγθεθξηκέλα, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, «νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο 

απνηεινύλ έλα παξάζπξν από ην νπνίν κπνξείο λα δεηο ηνλ ηξόπν ζθέςεο ησλ θνηηεηώλ, αιιά 

ηαπηόρξνλα απνηεινύλ έλα νπηηθό δεδνκέλν κε ην νπνίν κπνξεί λα εμεηαζηεί ε πνηόηεηα ηεο 

θαηαλόεζεο ηνπ θεηκέλνπ από ηνλ θνηηεηή». 

 ε έξεπλα ζε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε παξάιιεια ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηνλ Παλακά απφ ηνπο Kinchin & Miller (2012), ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε ζε δηδάζθνληεο, κε ζθνπφ λα απνηππψζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ζπληεινχλ ηελ ηδαληθή δηδαζθαιία, θαηά ηε δηθή ηνπο ζεψξεζε. Παξά ην δηαθνξεηηθφ 

πιαίζην αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο, ηα απνηειέζκαηα πνπ θαηεγξάθεζαλ ήηαλ παξφκνηα. Οη 

πεξηζζφηεξνη θάλεθε λα επηιέγνπλ δαζθαινθεληξηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ελψ ιίγνη 

θάλεθε λα αθνινπζνχλ καζεηνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ ρξήζε ηεο ελλνηνινγηθήο 
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ραξηνγξάθεζεο θαηάθεξε λα απνηππψζεη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, δείρλνληαο ηαπηφρξνλα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα ζηνηρεία ηα νπνία έπξεπε λα 

αιιάμνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. 

 ε έξεπλα ηνπ Martínez et al., (2012), πνπ δηεμήρζε ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε 

ηκήκα Μεραλνινγίαο νη θνηηεηέο, αθνχ ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο παξαθνινχζεζαλ ηε 

δηδαζθαιία δχν καζεκάησλ ηεο ζρνιήο. Κάζε νκάδα ζεσξήζεθε θαη σο νκάδα ειέγρνπ θαη 

σο πεηξακαηηθή νκάδα. πγθεθξηκέλα, αλ ε πξψηε νκάδα παξαθνινπζνχζε ην έλα κάζεκα, 

πνπ γηλφηαλ κε ηε ρξήζε ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, ηφηε ε δεχηεξε νκάδα ήηαλ ε 

νκάδα ειέγρνπ. Καη ζην άιιν κάζεκα νη ξφινη αλαζηξέθνληαλ. Σν απνηέιεζκα πνπ 

πξνέθπςε κεηά απφ ζρεηηθφ ηεζη ζηα δχν καζήκαηα ήηαλ φηη, νη καζεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ελλνηνινγηθνχο ράξηεο εκθάληζαλ 

ζεκαληηθά θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηνπο ππφινηπνπο θνηηεηέο. 

 ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζε κάζεκα Αλζξσπηζηηθψλ 

Δπηζηεκψλ ν Kandico et al., (2013) πξαγκαηνπνίεζαλ κία πνιχρξνλε κειέηε ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο σο παηδαγσγηθφ εξγαιείν ζηελ δηδαζθαιία, ηε 

κάζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο. Έηζη, δηακέζνπ ηεο έξεπλαο πξνηείλνληαη θαιέο 

πξαθηηθέο γηα ην πσο ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε κπνξεί λα εληαρζεί σο γλσζηηθφ 

εξγαιείν θαη σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο ζηα καζήκαηα αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ. 

 Ο Köse (2013) ζε γπκλάζην ζηελ Σνπξθία πξαγκαηνπνίεζε κία έξεπλα ηεο νπνίαο 

ζθνπφο ηεο ήηαλ, λα θαζνξίζεη ηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο 

δηάρπζεο θαη φζκσζεο θαη λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ηε ρξήζε ηεο ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ παξαλνήζεσλ. Ζ πεηξακαηηθή κειέηε δηεμήρζε κε ηε 

ρξήζε δχν νκάδσλ καζεηψλ. Οη έλλνηεο ηεο δηάρπζεο θαη ηεο φζκσζεο δηδάρζεθαλ ζηνπο 

καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο κε ηελ εληνιή λα ζρεδηαζηεί έλαο ελλνηνινγηθφο ράξηεο. 

Σα ίδηα ζέκαηα δηδάρζεθαλ θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην κέζν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο πνπ 

θαηέρνπλ κηα επηζηεκνληθά νξζή άπνςε απμήζεθαλ θαηά 42%, ελψ απηφ απμήζεθε κφλν 

θαηά 15% ζηελ νκάδα ειέγρνπ. 

 ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Greene et al., (2013) ζε θνηηεηέο 

εθπαηδεπηηθνχο, ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν γηα λα 

απνηππψζεη ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή ζηελ παηδαγσγηθή επηζηήκε. Σα ζεκηλάξηα 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο δηήξθεζαλ δχν (2) εβδνκάδεο θαη θαηαζθεπάζηεθαλ ράξηεο θαη 

πξηλ θαη κεηά απφ ηα ζεκηλάξηα. Απνδείρζεθε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά φηη, ε ελλνηνινγηθή 
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ραξηνγξάθεζε σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ήηαλ απνηειεζκαηηθή θαη 

παξαηεξήζεθε ελλνηνινγηθή αιιαγή ζηνπο  θνηηεηέο ζηε δηάξθεηα απηή ησλ δχν εβδνκάδσλ. 

 ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία βξέζεθαλ πέληε (5) κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.  

 ε καζεηέο Α΄ Γπκλαζίνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ COMPASS σο κέζν γηα 

ηελ παξνπζίαζε ησλ ελλνηψλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Πιεξνθνξηθήο. Βξέζεθε φηη, νη 

καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, νη νπνίνη είραλ δηδαρζεί ην κάζεκα κε ηε ρξήζε 

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, παξνπζίαζαλ θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά κε 

ηελ νκάδα ειέγρνπ (Γνπιή θ.ά., α.).  

 Πάιη ζην Γπκλάζην ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο, ε έξεπλα ρσξίζηεθε ζε ηξία 

ζηάδηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ µε ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ηνλ ηξφπν 

θαηαζθεπήο ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε σο 

εξγαιείνπ δηδαζθαιίαο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ σο εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο. Οη καζεηέο 

θαηαζθεχαζαλ ΔΥ κε ηε κέζνδν «ραξηί- κνιχβη», ελψ απφ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, νη ΔΥ 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ ήηαλ κε ην ινγηζκηθφ COMPASS. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

έδεημαλ φηη, ε έληαμε ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε δηεγείξεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ θαη ζηελ 

νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο, ελψ ε αμηνπνίεζε ηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ 

απνδίδεη µε άκεζν θαη ζαθέο ηξφπν ηπρφλ παξαλνήζεηο θαη εζθαικέλεο αληηιήςεηο ηνπο 

(Γνπιή θ.ά., β.).  

 Ζ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ζε δχν καζεηέο πνπ παξνπζίαδαλ 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Πξφθεηηαη γηα καζεηέο Γ΄ ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείν ζην κάζεκα ηεο 

Ηζηνξίαο. Μεηά απφ δχν δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο θαη ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ CmapTools,ε 

θαηαλφεζή ηνπο απμήζεθε, απαληνχζαλ ζσζηά θαη ζε εξσηήζεηο πνπ απαηηνχζαλ θξηηηθή 

ζθέςε, βειηηψζεθε ζεκαληηθά ε αθεγεκαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, απμήζεθε ε κλήκε ηνπο ζε 

νλφκαηα θαη ηνπσλχκηα, θαη απέθηεζαλ πην ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ Ηζηνξία (Παπαδνπνχινπ). 

 Έξεπλα πνπ πξαγκαηεχεηαη ηε κειέηε ηεο καζεζηαθήο πξνφδνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζε πέληε καζεηέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, κεηά ηελ εθαξκνγή ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ κε 

ζέκα ηε Γε, ην νπνίν πεξηέρεη ην ινγηζκηθφ Kidspiration θαη νπηηθνπνίεζεο. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα θάλεθε φηη, ππήξμε καζεζηαθή βειηίσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ, 

ηφζν ζηελ νηθνδφκεζε επαξθψλ αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηε Γε, φζν θαη ζηελ απφδνζε νξζψλ 

αηηηνινγήζεσλ (Γεσξγνχηζνπ θ.ά.).  

 ε έξεπλα ζε καζεηέο Λπθείνπ ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ζην 
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κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. Οη καζεηέο κε ην ινγηζκηθφ “Inspiration”θαηαζθεχαζαλ ζπλεξγαηηθά 

ελλνηνινγηθνχο ράξηεο. Γηαπηζηψζεθε φηη, ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε απνηέιεζε έλα 

απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν κάζεζεο (Σξπθηάηεο & ηηβαθηάθε).  

 πλνςίδνληαο, ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη πνιιέο νη έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηερληθή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία σζηφζν, δελ 

ππάξρεη πιεζψξα αληίζηνηρσλ κειεηψλ. Έηζη ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ, λα 

δηεξεπλεζεί ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη 

λα απνηειέζεη παξάδεηγκα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. 
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ΚΔΥΑΛΑΙΟ 4  

ΜΔΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Αξρηθά, 

παξαηίζεληαη νη ζηφρνη θαη ην πιαίζην ηεο έξεπλαο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ην δείγκα θαη 

ηα κέζα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο. ηε 

ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ην πξσηφθνιιν αλάιπζεο ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, ην νπνίν 

αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν 

αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Σέινο, γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ θαη 

ησλ θχιισλ αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ.  
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4.1. Οη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο, είλαη λα κειεηεζεί ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε θαη 

εηδηθφηεξα, κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ “Inspiration”, σο καζεζηαθφ εξγαιείν ζην πιαίζην ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, κε ζηφρν ηελ ελλνηνινγηθή 

θαηαλφεζε θαη ηελ νηθνδφκεζε γλψζεσλ γηα έλλνηεο, δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Οη θπζηθέο επηζηήκεο απνηεινχλ ηδαληθή γλσζηηθή πεξηνρή πνπ 

πξνζθέξεηαη γηα ηε ρξήζε ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο 

ησλ ελλνηψλ, ησλ ζπζηεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ/ιεηηνπξγηψλ πνπ 

ζπληεινχληαη ζηα ζπζηήκαηα απηά, φπσο ζην αλαπλεπζηηθφ θαη ζην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα. 

Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα έρεη δείμεη φηη, νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ έρνπλ ζεκαληηθέο 

παξαλνήζεηο θαη αηειή κνληέια γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο (Arnaudin & Mintzes, 1985, Driver et al., 1994, 

Pelaez et al., 2005, Ozgur, 2013). Ζ παξνχζα έξεπλα ζηνρεχεη ζην λα δηεξεπλήζεη ηε 

ζπκβνιή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζηελ νηθνδφκεζε επαξθψλ ελλνηνινγηθψλ 

κνληέισλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξηθνχ θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Ο δεχηεξνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα ζπκβάιεη, πεξηγξάθνληαο θαιέο πξαθηηθέο 

θαη παξαδείγκαηα, ζηελ έληαμε εξγαιείσλ ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. ην πιαίζην απηφ, αλακέλεηαη λα αλαδεηρζεί ε αμία θαη ε ρξεζηκφηεηα 

ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο σο δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο (conceptual understanding) θαη ηεο κάζεζεο. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ηα ινγηζκηθά ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο πξνζθέξνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ, θαζψο 

είλαη θηιηθά θαη εχρξεζηα γηα ηνπο καζεηέο, ελψ πξνσζνχλ ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ 

νηθνδφκεζε λέσλ γλψζεσλ. Παξάιιεια, ε αμηνπνίεζή ηνπο πξνηείλεηαη απφ ην λέν 

Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηηο ΣΠΔ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Φεθηαθφ ρνιείν, 

2011). 

4.2. Δξεπλεηηθά εξωηήκαηα 

ηα πιαίζηα ηεο πξνβιεκαηηθήο πνπ αλαπηχρζεθε, έρνπλ ηεζεί ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα: 
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Δξεπλεηηθό εξώηεκα 1: Ζ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε, σο εθπαηδεπηηθή/καζεζηαθή 

ζηξαηεγηθή, ζπκβάιιεη θαη πψο ζηελ νηθνδφκεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, θαη εηδηθφηεξα, 

γηα ηε δνκή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο; 

 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 2: Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα, αλάκεζα ζηε δηδαθηηθή παξέκβαζε κε ρξήζε ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο 

θαη ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία; 

 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 3: Απνηειεί ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε κηα καζεζηαθή 

ζηξαηεγηθή, πνπ κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ; 

 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα 4: Ζ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ “Inspiration”, 

εληζρχεη ην θίλεηξν ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ θαη ηειηθά, ηε κάζεζε; 

4.3. Τν πιαίζην ηεο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηεμήρζε ζην 2
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Λεμνπξίνπ ζε καζεηέο ηεο T΄ ηάμεο. 

Δμειίρζεθε ζε ηξεηο θάζεηο, πνπ δηήξθεζαλ ζπλνιηθά έμη (6) εβδνκάδεο, ζε πξαγκαηηθφ 

πεξηβάιινλ ηάμεο θαη ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ Ζ/Τ. Ζ εξεπλήηξηα ήηαλ παξάιιεια 

εθπαηδεπηηθφο ηνπ ζρνιείνπ, αιιά φρη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο. Οη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο 

πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηελ θχξηα θάζε ηεο έξεπλαο, εληάζζνληαη ζην κάζεκα ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ ηεο ηάμεο.  

 Οη καζεηέο πινπνίεζαλ ηέζζεξηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχζαλ ηε 

δεκηνπξγία ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα αλαιχζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ, 

κε ζηφρν λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ. ην ηέινο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο, κέζσ εηδηθνχ θχιινπ αμηνιφγεζεο, πνπ δηαλεκήζεθε ζηα δχν ηκήκαηα 

ηεο Σ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνιφγεζε ησλ δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ, κε ζηφρν λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ ελλνηνινγηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ 

καζεηψλ γηα ηηο έλλνηεο-ζηφρν θαη λα αλαδεηρζνχλ δηαθνξέο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

ησλ καζεηψλ ησλ δχν νκάδσλ. 
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4.4. Τν δείγκα ηεο έξεπλαο 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ νη καζεηέο ησλ δχν ηκεκάησλ ηεο Σ΄ ηάμεο ηνπ 2
νπ

 Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ Λεμνπξίνπ ειηθίαο έληεθα εηψλ. Σα ππνθείκελα ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (ΠΟ), 

φπνπ εθαξκφζηεθε ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε ζηε δηδαζθαιία ησλ ελνηήησλ, ήηαλ νη 

δεθαηέζζεξηο (14) καζεηέο ηνπ ελφο ηκήκαηνο. Σελ νκάδα ειέγρνπ (ΟΔ) απνηέιεζαλ νη 

δψδεθα (12) καζεηέο ηνπ άιινπ ηκήκαηνο ηεο T΄ ηάμεο, ζην νπνίν ε δηδαζθαιία ησλ ίδησλ 

ελνηήησλ έγηλε ζπκβαηηθά, ρσξίο ηε ρξήζε ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θαη ινγηζκηθνχ. 

Ζ ΟΔ ζεσξήζεθε ηζνδχλακε κε ηελ ΠΟ, ζε φηη αθνξά ζην πιήζνο, ζην επίπεδν, ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο θαη ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ.  

 ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη θάπνηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνπο καζεηέο ηεο 

ΠΟ, ηα φπνηα ζπιιέρζεθαλ απφ ηε ζπδήηεζε κε ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ζηηο δχν 

ειεχζεξεο ψξεο πνπ πξνεγήζεθαλ ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, απφ ην δηάινγν κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη κέζα απφ ηα θχιια παξαηήξεζεο πνπ θξαηήζεθαλ 

απφ ηελ εξεπλήηξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ψζηε λα παξνπζηαζηεί 

αλαιπηηθά ην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο. 

4.4.1. Η ζσολική ηάξη 

Ζ ηάμε πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα, απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα ηάμεο ειιεληθνχ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ, φπνπ θπξηαξρεί ε παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. Οη καζεηέο θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία, ζηηο πξνεγνχκελεο ηάμεηο, δελ είραλ έξζεη ζε επαθή κε θάηη 

δηαθνξεηηθφ, πέξα απφ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Με ηνλ φξν παξαδνζηαθή 

κέζνδνο δηδαζθαιίαο αλαθέξεηαη ε παηδαγσγηθή ηεο δαζθαινθεληξηθήο παξάδνζεο ηνπ 

καζήκαηνο, ηεο αλαπαξαγσγήο γλψζεσλ απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη ηεο γξαπηήο ή 

πξνθνξηθήο εμέηαζεο ζηελ ηάμε. Πξφθεηηαη γηα κηα θαζαξά δαζθαινθεληξηθή δηαδηθαζία, ε 

νπνία επηβξαβεχεη ηνπο καζεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ήζπρα θαη κε πξνζνρή ην κάζεκα, πνπ 

δέρνληαη παζεηηθά ηνλ εθπαηδεπηηθφ, σο ηελ πεγή ηεο γλψζεο θαη σο θξηηή απηήο.  

Οη καζεηέο πνπ πεηπραίλνπλ ζε απηφ ην πεξηβάιινλ, καζαίλνπλ λα απνκλεκνλεχνπλ 

θαη λα επαλαιακβάλνπλ ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ καζήκαηνο κε κία γξήγνξε εξκελεία, 

κηκνχκελνη ζπρλά ηα ιφγηα ηνπ βηβιίνπ ή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Οη καζεηέο απφ ηελ άιιε, πνπ 

δελ κπνξνχλ λα θαζίζνπλ αθίλεηνη ή δηαθφπηνπλ ην κάζεκα, δελ αλήθνπλ ζην δηδαθηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη εμνξίδνληαη απφ απηφ κεηαθνξηθά.  
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Σν κνληέιν ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηελ ρσξνζεηηθή 

δηάηαμε ηεο ηάμεο, ε νπνία πεξηιάκβαλε έλα ιεπθφ πίλαθα ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηεο 

αίζνπζαο θαη ηξεηο ζεηξέο ζξαλίσλ, ην έλα πίζσ απφ ην άιιν, ελψ ηα παηδηά είραλ κέησπν 

πξνο ηνλ πίλαθα. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη, νη «θαινί καζεηέο» βξίζθνληαλ ζηηο κπξνζηηλέο 

ζέζεηο ζε αληίζεζε κε ηνπο πην αδχλακνπο ή «θαθνχο καζεηέο», πνπ θάζνληαλ ζηα 

ηειεπηαία ζξαλία ζην πίζσ κέξνο ηεο αίζνπζαο. Δλ νιίγνηο, ήηαλ έλα ηκήκα, φπνπ νη 

καζεηέο είραλ κάζεη λα αθνχλε θαη ν δάζθαινο λα κηιάεη. Έλα ηκήκα, φπνπ ην δξψλ 

πξφζσπν ήηαλ θαηεμνρήλ ν εθπαηδεπηηθφο, ηνπ νπνίνπ απνζηνιή ήηαλ λα κεηαδψζεη ηε 

γλψζε ζηνπο καζεηέο θαη απηνί, φπσο αλακέλνληαλ, ππνρξενχληαλ λα απνξξνθήζνπλ απηή 

ηε γλψζε. 

4.4.2. Σσέζη μαθηηών και ΤΠΕ 

Οη καζεηέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο είραλ επηζθεθηεί ιίγεο 

θνξέο ην εξγαζηήξην Ζ/Τ ηνπ ζρνιείνπ, κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε θάπνηνπ βίληεν ή 

θάπνηαο ηαηλίαο. Γελ είραλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο ζην ζρνιείν, νπφηε ε 

επαθή ηνπο κε Ζ/Τ θαη ινγηζκηθά ήηαλ απνθιεηζηηθά εμσζρνιηθή. Απφ ηνπο δεθαηέζζεξηο 

(14) καζεηέο ηνπ δείγκαηνο, νη δεθαηξείο (13) αλέθεξαλ φηη είραλ Ζ/Τ ζην ζπίηη. Σνλ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηξεηο κε ηέζζεξηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο, θπξίσο 

ηα αββαηνθχξηαθα.  

πσο αλέθεξαλ νη καζεηέο, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ Ζ/Τ γηα λα αθνχλε 

κνπζηθή, λα βιέπνπλ βίληεν ή ηειενπηηθά ζίξηαι θαη λα παίδνπλ παηρλίδηα. Γελ 

δηαπηζηψζεθε ζπζηεκαηηθή εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην ζπίηη, θαζψο κφιηο 

ηέζζεξηο (4) καζεηέο αλέθεξαλ, φηη είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ππνινγηζηή γηα λα αληιήζνπλ 

πιεξνθνξίεο απφ ην Γηαδίθηπν ζηα πιαίζηα θάπνηνπ καζήκαηνο ή εξγαζίαο. πλεπψο, ελψ 

νη καζεηέο είραλ ζπρλή επαθή κε ηνπο ππνινγηζηέο, δελ είραλ ζεκαληηθή εκπεηξία, ε νπνία 

ζα κπνξνχζε λα ηνπο σθειήζεη λα απνθηήζνπλ δηάθνξεο ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο, 

απαξαίηεηεο γηα ηε κάζεζε. 

4.4.3. Σσέζη μαθηηών με ηο μάθημα ηων Φςζικών Επιζηημών 

Ζ ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ην κάζεκα ηεο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ («Φπζηθά Δεκνηηθνύ, Εξεπλώ 

θαη Αλαθαιύπησ»), δελ ήηαλ θαη ε θαιχηεξε δπλαηή. ηαλ ξσηήζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα 

θαηά ηελ πξψηε ζπλάληεζε, αλ ηνπο αξέζεη ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο, απάληεζαλ φινη κε κηα 

θσλή αξλεηηθά. ηαλ ηνπο δεηήζεθε λα εμεγήζνπλ γηαηί ζπκβαίλεη απηφ, δηαηππψζεθαλ νη 
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απφςεηο φπσο, «είλαη βαξεηό κάζεκα», «δελ ην θαηαιαβαίλσ», «ζην δηαγώληζκα πήξακε όινη 

πέληε (5)». 

πσο δηαπηζηψζεθε, ην κάζεκα γηλφηαλ κφλν κε ηε κέζνδν ηεο δηάιεμεο απφ ην 

δάζθαιν. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηνχζαλ κφλν ην βηβιίν ηνπ καζεηή, ην νπνίν πεξηέρεη 

εγθπθινπαηδηθνχ ηχπνπ γλψζεηο, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη δχζθνιν λα 

πξνζεγγηζηνχλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ. Γελ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη θαζφινπ ζε φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ην ηεηξάδην εξγαζηψλ, ην νπνίν πεξηέρεη πεηξάκαηα θαη 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο γλψζεο. 

πλνςίδνληαο, ε θνπιηνχξα ηεο απνζηήζηζεο ήηαλ ηδηαίηεξα έθδειε, αθφκα θαη ζην πσο 

πεξηέγξαςαλ νη καζεηέο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαβάδνπλ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο, γηα 

παξάδεηγκα κεξηθνί καζεηέο αλέθεξαλ φηη, «δηαβάδνπκε ηα θνκκάηηα πνπ έρνπκε γηα απ‟ έμσ 

θαη κεηά ην ιέκε ζηε κακά καο ή κόλνη καο». 

4.5. Τα εξεπλεηηθά εξγαιεία 

Ζ ζεσξεηηθή αθεηεξία θαη ην ππφβαζξν ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο παίδνπλ ην βαζηθφηεξν 

ίζσο ξφιν ζηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ, ζηελ επηινγή ησλ εξεπλεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ 

εξγαιείσλ, ζηελ δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη γεληθφηεξα ζηελ ζχλδεζε 

ζεσξίαο θαη πξάμεο (Silverman, 2000). Έηζη, ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα σο κέζα ζπιινγήο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

απνθαζίζηεθε λα είλαη: α) ηα ηεθκήξηα/έξγα πνπ αλέπηπμαλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο κε ρξήζε ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, β) ην πξσηφθνιιν 

παξαηήξεζεο πνπ ηεξνχζε ζπζηεκαηηθά ε εξεπλήηξηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, 

θαη γ) ηα θχιια αμηνιφγεζεο πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο θαηά ηελ ηειεπηαία 

θάζε ηεο έξεπλαο.  

4.5.1. Τεκμήπια-έπγα μαθηηών 

Ζ θχξηα πεγή εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αλάιπζε ήηαλ ηα έξγα 

ησλ καζεηψλ. Με ηνλ φξν έξγα ελλννχκε ην παξαδνηέν-ελλνηνινγηθφο ράξηεο, είηε ζε 

έληππε, είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ην νπνίν νινθιήξσλαλ νη καζεηέο ζε θάζε δηδαθηηθή 

ελφηεηα. Καηά ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο παξέκβαζεο νη καζεηέο θαηαζθεχαζαλ ηέζζεξηο (4) 

ελλνηνινγηθνχο ράξηεο. Σα ζέκαηα ησλ ΔΥ ήηαλ ην ειηαθφ ζχζηεκα, ε έλλνηα ηνπ καγλήηε, 

ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα θαη ε κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Οη ΔΥ δεκηνπξγήζεθαλ, 
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ηφζν αηνκηθά, φζν θαη ζπλεξγαηηθά, γεγνλφο πνπ πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο δηεξεχλεζεο ηεο 

αηνκηθήο πνξείαο θάζε καζεηή, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο γηα ηελ 

πινπνίεζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο. πλεπψο, ηα έξγα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο 

απνηππψλνπλ ηελ εκπινθή θάζε καζεηή θαη ηε γλσζηηθή ηνπ πνξεία, θαηά ηελ νηθνδφκεζε 

ηεο γλψζεο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα. Δπηπξνζζέησο, απνηππψλνπλ ηε γεληθφηεξε πνξεία ηνπ 

καζεηή ζε φηη αθνξά ζηελ θαηάθηεζε ηεο ηερληθήο ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θαη 

ηεο εμνηθείσζεο κε ην ινγηζκηθφ. 

4.5.2. Ππωηόκολλο παπαηήπηζηρ 

Σν πξσηφθνιιν παξαηήξεζεο είλαη είδνο εκεξνινγίνπ πνπ θξαηήζεθε απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ/εξεπλήηξηα θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, θαη θπξίσο, 

θαηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ. Σν πξσηφθνιιν απηφ 

ζπκβάιιεη ζηελ κειέηε ηεο ζπλνιηθήο πνξείαο θάζε καζεηή. πγθεθξηκέλα, κε βάζε ην 

πξσηφθνιιν παξαηήξεζεο θαηαγξάθεηαη ε ιεθηηθή, αιιά θαη ε εμσιεθηηθή επηθνηλσλία ηνπ 

καζεηή, ηφζν κε ηελ εθπαηδεπηηθφ, φζν θαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο, ζε φηη αθνξά ζηηο 

ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μηα άιιε παξάκεηξνο, ε νπνία θαηαγξάθεηαη ζην 

πξσηφθνιιν παξαηήξεζεο, είλαη ν βαζκφο εμνηθείσζεο θαη νη ηερληθέο ή άιινπ ηχπνπ 

δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κε ην ινγηζκηθφ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο “Inspiration”. Γηα 

παξάδεηγκα, πψο ρεηξίδνληαη ηα δηάθνξα θνπκπηά ιεηηνπξγίαο ηνπ, πνζφ ζπρλά δεηνχζαλ 

βνήζεηα απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ γηα ηερληθά ή άιια δεηήκαηα, πφζε ψξα ρξεηάζηεθαλ γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε κνξθνπνίεζε ηνπ ΔΥ, ην θίλεηξν ζπκκεηνρήο θαη ε πξνζπκία ηνπο λα 

θαηαζθεπάζνπλ έλαλ ΔΥ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ.  

4.5.3. Τεκμήπια μαθηηών-Φύλλα αξιολόγηζηρ 

Σν ηειεπηαίν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ήηαλ έλα 

θχιιν αμηνιφγεζεο. Σν θχιιν απηφ πεξηείρε δχν εξσηήζεηο, βαζηζκέλεο ζηνπο 

ελλνηνινγηθνχο ράξηεο πνπ δεκηνχξγεζαλ νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, κε ζθνπφ λα 

δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη καζεηέο θαηέθηεζαλ ηελ λέα γλψζε. Σν ίδην θχιιν κνηξάζηεθε 

θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ, κε ζθνπφ λα πξαγκαηνπνηεζεί κία ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν 

νκάδσλ θαη κία γεληθφηεξε ζχγθξηζε ησλ δχν κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηα 

δχν ηκήκαηα. 



78 

 

4.6. Υινπνίεζε ηεο έξεπλαο 

4.6.1. Σσεδιαζμόρ έπεςναρ 

Ζ έξεπλα ζρεδηάζηεθε λα πινπνηεζεί ζε δηάζηεκα έμη (6) δηδαθηηθψλ εβδνκάδσλ θαη 

πεξηιάκβαλε ηξεηο θάζεηο: α) ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε (Α΄ θάζε), β) ηελ θχξηα θάζε 

ηεο έξεπλαο (Β΄ θάζε) θαη γ) ηελ ηειηθή θάζε ηεο έξεπλαο (Γ΄ θάζε). Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

έξεπλαο νξγαλψζεθε έλα δίσξν γλσξηκίαο (ειεχζεξε ψξα) ηεο εξεπλήηξηαο κε ηνπο καζεηέο 

πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ην νπνίν ζα είρε ζθνπφ πέξα απφ ηελ άληιεζε δηαθφξσλ 

πιεξνθνξηψλ ρξήζηκεο γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο, ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε 

ηελ εξεπλήηξηα, αιιά θαη αληίζηξνθα.  

Οη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο δελ είραλ πξνεγνχκελε ζρεηηθή εκπεηξία κε ηελ 

θαηαζθεπή ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, ηφζν κε κνιχβη θαη ραξηί, φζν θα κε θαηάιιειν 

ινγηζκηθφ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζρεδηάζηεθαλ κία ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ, κε ζηφρν ηελ 

εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηελ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε, ζε αηνκηθφ αιιά θαη ζε νκαδηθφ 

επίπεδν.  

ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ θχξηα θάζε ηεο έξεπλαο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ 

επηιέρζεθαλ ήηαλ εθείλν ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαη ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο, απφ ην 

κάζεκα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. ρεδηάζηεθε κία δίσξε δηδαθηηθή παξέκβαζε γηα θάζε 

ελφηεηα, ηελ νπνία αθνινπζεί κία ψξα θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθνχ ράξηε απφ ηνπο καζεηέο. 

Ο ελλνηνινγηθφο ράξηεο γηα ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα ζα ήηαλ ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη 

εθείλνο ηνπ θπθινθνξηθνχ, ζε νκαδηθφ επίπεδν. Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο γηα ην 

αλαπλεπζηηθφ ζα ήηαλ νρηψ (8) ραξηί θαη έμη (6) ζηνλ Ζ/Τ, ιφγσ έιιεηςεο Ζ/Τ ζην 

εξγαζηήξην, ελψ ε ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ζρεδηάζηεθε λα γίλεη εμ‟ νινθιήξνπ κε ην 

ινγηζκηθφ ζε νκάδεο ησλ δχν (2) ή ηξηψλ (3) αηφκσλ. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε θαηαζθεπή ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηεο κηαο ψξαο.  

 Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία θάζε ηεο έξεπλαο, ζρεδηάζηεθε λα γίλεη ιίγν πξηλ ην ηέινο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο θαη αθνξνχζε ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ.  

 ηνλ Πίλαθα 4.1. παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ν ζρεδηαζκφο ηεο φιεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο. πνπ αλαγξάθνληαη δχν ψξεο, πξφθεηηαη γηα ζπλερφκελν δίσξν.  
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Πίλαθαο 4.1. Σρεδηαζκόο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

Φάζεηο  Γηδαθηηθή 

εβδνκάδα 

Γηδαθηηθέο 

ώξεο 

Γλωξηκία κε ηνπο καζεηέο 1
ε
 2 

Πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε (Α΄ θάζε) 

 Δηζαγσγή ζηελ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε 

 Καηαζθεπή αηνκηθνχ Δ.Υ. γηα ην Ζιηαθφ χζηεκα 

 Γηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηνπ καγλήηε  

 Καηαζθεπή νκαδηθνχ Δ.Υ. γηα ην καγλήηε  

 

2
ε
 

 

3
ε
 

 

 

1+1 

1 

2 

1 

Κύξηα θάζε (Β΄ θάζε) 

 Γηδαζθαιία ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Καηαζθεπή αηνκηθνχ Δ.Υ. γηα ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα  

(Δηζαγσγή ζην ινγηζκηθφ “Inspiration”) 

 Γηδαζθαιία ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Καηαζθεπή νκαδηθνχ Δ.Υ. γηα ηε κεγάιε θπθινθνξία ηνπ 

αίκαηνο 

 

4
ε
 

 

 

5
ε
 

 

 

2 

1 

 

2 

1 

Τειηθή θάζε (Γ΄ θάζε) 

 πκπιήξσζε θχιινπ αμηνιφγεζεο απφ ηελ ΠΟ 

 πκπιήξσζε θχιινπ αμηνιφγεζεο απφ ηελ ΟΔ 

 

6
ε
 

 

 

1 

1 

4.6.2. Πποπαπαζκεςαζηική θάζη- Α΄ θάζη 

Οη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο δελ είραλ θακία πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ηελ θαηαζθεπή 

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ. Ζ έλλνηα ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε θαη ε δηαδηθαζία ηεο 

ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ήηαλ άγλσζηεο γηα ηνπο καζεηέο. Γηα ην ιφγν απηφ 

απαηηήζεθε ε νξγάλσζε κηαο ζπζηεκαηηθήο παξέκβαζεο, κε ζηφρν ηελ εηζαγσγή ζηε 

ινγηθή θαη ζηελ ηερληθή θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, ηφζν κε κνιχβη θαη ραξηί φζν 

θαη κε ην ινγηζκηθφ “Inspiration”.  

 Αξρηθά, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα ζρεδηάζνπλ ελλνηνινγηθνχο ράξηεο ζην ραξηί. 

Σν πξψην παξάδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ιφγσ ηνπ φηη ε ρξνληθή πεξίνδνο ηεο πξψηεο 

θάζεο ζπλέπεζε κε ηηο γηνξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο ελλνηνινγηθνχ 

ράξηε κε θεληξηθή έλλνηα ηα „Υξηζηνχγελλα‟. ηελ Δηθφλα 4.1. δείρλεηαη ν πξψηνο 

ελλνηνινγηθφο ράξηεο πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζπλεξγαηηθά απφ ηνπο καζεηέο θαη ηελ 

εξεπλήηξηα. 
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Δηθόλα 4.1. Ο πξώηνο ελλνηνινγηθόο ράξηεο πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζπλεξγαηηθά από ηνπο καζεηέο 

 

Ζ πνξεία πνπ αθνινπζήζεθε έγηλε κε βάζε ην αληίζηνηρε ελφηεηα ηνπ ζεσξεηηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ θαη ήηαλ ε εμήο. 

 

1. Φάζε θαηαηγηζκνύ ηδεώλ (Brainstorming phase) 

Οη καζεηέο αλέθεξαλ ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Υξηζηνχγελλα θαη ε 

εξεπλήηξηα ηηο θαηέγξαςε ζηνλ πίλαθα. Λφγσ ηνπ φηη ην ζέκα ήηαλ ηαπηφρξνλα επράξηζην 

θαη νηθείν ζηα παηδηά, φινη νη καζεηέο αλέθεξαλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηξεηο έλλνηεο. 

 

2.  Φάζε νξγάλσζεο (Organizing phase) 

ε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο πξνζπαζήζεθε λα θαηαηαρζνχλ νη έλλνηεο ζε νκάδεο. Νέεο 

έλλνηεο πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζε. 

 

3. Ρπζκηζηηθή θάζε (Layout phase-Linking phase) 

ην πίλαθα ηνπνζεηήζεθε ζε θχθιν ε ιέμε „Υξηζηνχγελλα‟ θαη γχξσ απφ απηή νη δηάθνξεο 

έλλνηεο, νη νπνίεο ελψζεθαλ θαηάιιεια κεηαμχ ηνπο. Ο δνκηθφο ηχπνο ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

ράξηε πνπ πξνέθπςε ήηαλ θαηά βάζε αθηηλσηφο, ζε θάπνηα ζεκεία αθνινπζνχζε θαη ηε 

δνκή ηνπ ηεξαξρηθνχ. Τπήξμαλ κφλν ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ θαη ζπλεηδεηά 

απνθαζίζηεθε λα κελ ππάξμνπλ ζχλδεζκνη, γηα λα κελ πξνθιεζεί ζχγρπζε ζηνπο καζεηέο. 

Απιά, αλαθέξζεθαλ πξνθνξηθά ηελ ψξα θαηαζθεπήο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε. Γηα 
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παξάδεηγκα, „Υξηζηνχγελλα‟- ζεκαίλεη - „ειεχζεξνο ρξφλνο‟- θάλνπκε – „επηζθέςεηο ζε 

θίινπο θαη ζπγγελείο‟. 

 

4. Σειηθή θάζε (Finalizing the concept map) 

Σέινο, αθνινχζεζε νιηγφιεπηε ζπδήηεζε γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαη αλαθέξζεθε θαη ε 

ρξήζε γξαθηθψλ ζηνηρεηψλ (π.ρ. ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν). ηo ηέινο, αλαιχζεθε ε ινγηθή 

ηεο θαηαζθεπήο ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπ. 

 

 ηελ επφκελε ζπλάληεζε κε ηνπο καζεηέο παξνπζηάζηεθε ζηνπο καζεηέο ν 

ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο κε ζέκα ηα „Υξηζηνχγελλα‟, 

θαηαζθεπαζκέλνο κε ην ινγηζκηθφ απφ ηελ εξεπλήηξηα. Απηφ έγηλε γηα λα δνπλ νη καζεηέο 

κία δηαθνξεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε, ζπγθξηηηθά κε απηή ηνπ πίλαθα 

θαη λα δεκηνπξγεζεί ε αθφξκεζε γηα ηελ πξψηε γλσξηκία κε ην ινγηζκηθφ. 

Ζ εξεπλήηξηα έδεημε θαη άιια παξαδείγκαηα γηα λα εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο κε ηελ 

ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε θαη λα θαηαλνήζνπλ φηη, νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο είλαη έλα 

εξγαιείν ην νπνίν κπνξεί λα αλαπαξαζηήζεη ηηο έλλνηεο νπνηνπδήπνηε γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. Σα παξαδείγκαηα ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα I. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη, έλαο καζεηήο δήηεζε λα 

θξαηήζεη έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε, πνπ είρε σο ζέκα ηνπ ηα θιάζκαηα, θαη κεηά απφ απηφ 

θάπνηνη άιινη καζεηέο πξφηεηλαλ λα ηνλ κεγεζχλνπλ θαη λα ηνλ θνιιήζνπλ ζηελ ηάμε ηνπο. 

 ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε κία δξαζηεξηφηεηα ζπκπιήξσζεο ελφο εκη-δνκεκέλνπ 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε. Οη εξγαζίεο πνπ αμηνπνηνχλ ελλνηνινγηθνχο ράξηεο ζρεδηαζκέλνπο 

απφ ην δηδάζθνληα, ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη καζεηέο δελ 

έρνπλ κεγάιν βαζκφ εμνηθείσζεο κε ηελ ηερληθή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο (Novak 

& Canas, 2006). Σν ζέκα ηνπ λένπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε, κε ζηφρν ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ ζρεηίδνληαλ κε ηελ Κεθαινληά, ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο (Δηθφλα 4.2). 
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Δηθόλα 4.2. Ηκη-δνκεκέλνο ελλνηνινγηθόο ράξηεο κε ζέκα ηελ Κεθαινληά 

 

ηελ επφκελε ζπλάληεζε δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ ηνπο 

δηθνχο ηνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο. Απηφ ην αλεμάξηεην βήκα είλαη ηδηαηηέξσο θξίζηκν, 

θαζψο πξνθαιεί ηελ αηνκηθή κάζεζε γηα θάζε καζεηή μερσξηζηά. ηε βηβιηνγξαθία 

αλαθέξεηαη φηη, ε θαηαζθεπή ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε σο δξαζηεξηφηεηα φιεο ηεο ηάμεο, 

ρσξίο λα ζπκπιεξψλνληαη πξψηα νη αηνκηθνί ράξηεο, είλαη πνιχ ρξνλνβφξν θαη φρη ην ίδην 

ειθπζηηθφ γηα φινπο ηνπο καζεηέο (Vanides, 2005). Ζ θεληξηθή έλλνηα πνπ δφζεθε ήηαλ ην 

„Ζιηαθφ ζχζηεκα‟, πνπ είρε δηδαρζεί ζε πξνεγνχκελα καζήκαηα, νπφηε ζεσξήζεθε νηθεία 

έλλνηα (νηθνδνκήζηκε) ζηνπο καζεηέο. ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ήηαλ, νη καζεηέο 

λα επηθεληξσζνχλ ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε, θαη φρη ζην λα 

αλαισζνχλ λα αλαδεηνχλ έλλνηεο. πλεπψο, δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο επηά (7) βαζηθέο 

έλλνηεο θαη είλαη νη εμήο: πιαλήηεο, δνξπθφξνη, ήιηνο, πεξηθνξά, πεξηζηξνθή, απηφθσην 

ζψκα, εηεξφθσην ζψκα. ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα είλαη κεγάινο ν βαζκφο 

θαζνδήγεζεο, γη‟ απηφ θαη δφζεθε ζηνπο καζεηέο ε ιίζηα ελλνηψλ, αιιά θαη θάπνηεο 

εξσηήζεηο πνπ ζα ηνπο βνεζνχζαλ ζηε ζχλζεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε ηνπο. Οη καζεηέο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ψξα ζρεδίαζαλ αηνκηθά ηνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο ηνπο. Θα 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη δχν καζεηέο δελ ζρεδίαζαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε γηα ην „Ζιηαθφ 

ζχζηεκα‟ (ν έλαο έιεηπε απφ ηελ παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο ηνπ Ζιηαθνχ πζηήκαηνο θαη ν 

άιινο δελ ήμεξε λα γξάςεη θάηη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα), ζπλεπψο δφζεθαλ άιια ζέκαηα, 

ηα νπνία ήηαλ ε αγαπεκέλε ηνπο νκάδα, ή ε αγαπεκέλε ηνπο ρψξα. Απηή ε θίλεζε 

απνδείρζεθε ηδηαίηεξα σθέιηκε, γηαηί νη καζεηέο πνπ θαλνληθά δελ ζα έξρνληαλ ζε επαθή 
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κε ηε δηαδηθαζία ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, ζρεδίαζαλ ην δηθφ ηνπο ελλνηνινγηθφ 

ράξηε θαη ηαπηφρξνλα θάπνηνη άιινη ζρεδίαζαλ θαη δεχηεξν ελλνηνινγηθφ ράξηε, κε βάζε 

ηα ζέκαηα απηά. ην ηέινο, κε βάζε ηηο δεκηνπξγίεο ησλ καζεηψλ, αθνινχζεζε ζπδήηεζε 

κε ζθνπφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε. Δπηζεκάλζεθαλ νη δηάθνξεο αδπλακίεο, ειιείςεηο ή ιάζε 

θαη ηνλίζηεθαλ νη ζσζηέο ελέξγεηεο. Ήηαλ ηδηαηηέξα επνηθνδνκεηηθή απηή ε δηαδηθαζία γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο ηερληθήο ησλ καζεηψλ ζηελ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε. 

ην επφκελν δίσξν, πινπνηήζεθε ην δηδαθηηθφ ζελάξην γηα ηνπο „Μαγλήηεο‟, ηεο 

ελφηεηαο ηνπ Ζιεθηξνκαγλεηηζκνχ, ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. ηα 

πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο πινπνηήζεθαλ πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο, πέξα 

απφ ηα φζα πξνηείλεη ην Πξφγξακκα πνπδψλ, φπσο πξνζνκνηψζεηο πεηξακάησλ 

(http://phet.colorado.edu/el/) κε ηελ παξάιιειε ρξήζε θχιισλ εξγαζίαο (Παξάξηεκα ΗΗ). 

Σελ επφκελε δηδαθηηθή ψξα, νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ δχν αηφκσλ θαη ηνπο 

δεηήζεθε λα θαηαζθεπάζνπλ έλαλ ΔΥ ζην ραξηί κε θεληξηθή έλλνηα ηελ έλλνηα ηνπ 

„Μαγλήηε‟. Παξάιιεια, δφζεθε έλαο νδεγφο βεκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ βεκάησλ (Παξάξηεκα IΗI), ν νπνίνο πξνέθπςε θπξίσο, αμηνπνηψληαο 

ηηο δπζθνιίεο θαη ηα ιάζε ησλ καζεηψλ ζηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα θαηαζθεπήο 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε.  

4.6.3. Κύπια θάζη έπεςναρ- Β΄ θάζη 

Χο αληηθείκελν ηεο θχξηαο θάζεο ηεο έξεπλαο επηιέρζεθαλ νη ελφηεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ δηδαζθαιία έγηλε κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ γηα ην κάζεκα ησλ «Φπζηθψλ» ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, ην νπνίν είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο. Γηα ηελ αλαθαιππηηθή 

κάζεζε ε πξνζέγγηζε πνπ είλαη πην ζπκβαηή κε ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη 

γλσζηή θαη σο θαζνδεγνχκελε αλαθάιπςε. Ζ θαζνδεγνχκελε αλαθάιπςε είλαη κηα κνξθή 

έξεπλαο ηεο νπνίαο ην απνηέιεζκα είλαη ιίγν πνιχ πξνθαζνξηζκέλν. ηε κέζνδν απηή δελ 

έρεη ζεκαζία κφλν ην ηειηθφ απνηέιεζκα, αιιά θαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε. Έηζη 

νη καζεηέο, κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ νδεγνχληαη ζηελ αλαθάιπςε ηεο 

γλψζεο. ηνλ Πίλαθα 4.2. παξαηίζεηαη ην πιάλν δηδαζθαιίαο, ην νπνίν εκπεξηέρεη φιεο ηηο 

δηδαθηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ ελφηεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο ήηαλ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε δνκή 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα αλαζεσξήζνπλ ηηο παξαλνήζεηο 

ηνπο γχξσ απφ ην ζέκα. 
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Πίλαθαο 4.2. Δθπαηδεπηηθό Σελάξην Αλαπλεπζηηθνύ Σπζηήκαηνο 

Τίηινο: Η Αλαπλνή 

Γηάξθεηα: Γύν δηδαθηηθέο ώξεο 

 

(Δηζαγωγηθή) Γξαζηεξηόηεηα 1 Δηζαγσγηθέο εξσηήζεηο: 

Πνπ πεγαίλεη ν αέξαο πνπ αλαπλένπκε; Πνηα 

όξγαλα ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαπλνή; Ση ελλννύκε 

όηαλ ιέκε αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα; 

 

Να ζρεδηάζνπλ ζην ζθίηζν (Παξάξηεκα ΗV) φηη 

πηζηεχνπλ γηα ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο. 

 

Αθνινπζεί ζπδήηεζε κε βάζε απηά πνπ 

ζρεδίαζαλ νη καζεηέο. 

Γξαζηεξηόηεηα 2  Παξνπζίαζε ηεο δηδάζθνπζαο θαη ζπδήηεζε 

ζηελ ηάμε. 

Γξαζηεξηόηεηα 3 Δξγαζία ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ ηνπ καζεηή 

Γξαζηεξηόηεηα 4 Οη καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ αηνκηθά ην θχιιν 

εξγαζίαο (Παξάξηεκα IV). 

 (Υξεζηκνπνηνύλ ηελ παξνπζίαζε ηεο 

εθπαηδεπηηθνύ γηα λα κπνξέζνπλ λα αληιήζνπλ 

πιεξνθνξίεο) 

Γξαζηεξηόηεηα 5 

 

Οη καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ ηνλ εκη-δνκεκέλν 

ελλνηνινγηθφ ράξηε, εθηππσκέλν ζε ραξηί 

(Παξάξηεκα IV). 
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 ηελ επφκελε δηδαθηηθή ψξα νη καζεηέο θιήζεθαλ αηνκηθά, λα θαηαζθεπάζνπλ έλαλ 

ελλνηνινγηθφ ράξηε κε αθεηεξία ην εξψηεκα «Πεξηγξάςηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο θαη ηη ζπκβαίλεη θαηά ηελ αλαπλνή». Έμη (6) καζεηέο ζρεδίαζαλ ηνλ 

ελλνηνινγηθφ ράξηε κε ην ινγηζκηθφ, ελψ νη ππφινηπνη επηά (7) κε ηε κέζνδν «ραξηί- 

κνιχβη», έλαο (1) καζεηήο απνπζίαδε. Ζ επηινγή ήηαλ ηπραία. Παξφηη θάπνηνη έλησζαλ 

αλαζθάιεηα κε ην ινγηζκηθφ θαη γεληθά κε ηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ, νη πεξηζζφηεξνη ήζειαλ λα 

δνπιέςνπλ ζε ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ. Σα πξψηα δέθα (10) ιεπηά αθηεξψζεθαλ ζηελ 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ην ινγηζκηθφ.  

Ζ εμνηθείσζε κε ην ινγηζκηθφ πεξηιάκβαλε επίδεημε ησλ βαζηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη άζθεζε ζε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο θαηαζθεπή θφκβσλ θαη ζπλδέζκσλ, 

επαλαδηάηαμεο θφκβσλ θαη ζπλδέζκσλ πξνζζαθαίξεζε θφκβσλ, εηζαγσγή εηθφλαο, είηε απφ 

ηηο βηβιηνζήθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, είηε απφ ην δηαδίθηπν θαη ρξσκαηηθή κνξθνπνίεζε ηνπ 

ράξηε. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο δχν ή ηξηψλ αηφκσλ πεξηεγήζεθαλ γηα ιίγα ιεπηά 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ. Σαπηφρξνλα, δφζεθε έλα θχιιν νδεγηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ (Παξάξηεκα V), αιιά φπσο απνδείρζεθε ζηελ πνξεία, ρξεζηκνπνηήζεθε 

ειάρηζηα απφ ηνπο καζεηέο δεδνκέλνπ φηη, δελ αληηκεηψπηζαλ ηδηαίηεξεο ηερληθέο δπζθνιίεο. 

Γηα ην ππφινηπν ηεο ψξαο νη καζεηέο ζρεδίαζαλ αηνκηθά ηνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο. Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ εμνηθεηψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ κε ην ινγηζκηθφ θαη απηφ θάλεθε 

θαη απφ ηελ ρξήζε πξφζζεησλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο κνξθνπνίεζε ΔΥ θαη εηζαγσγή εηθφλσλ. 

Παξφιν πνπ ην ινγηζκηθφ ήηαλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ηα εηθνλίδηα ζηηο γξακκέο εξγαιείσλ 

δηεπθφιπλαλ ηνπο καζεηέο ζηελ θαηαζθεπή ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ. Ζ εξεπλήηξηα 

πξνζέθεξε ηερληθή βνήζεηα ζε κεξηθέο κφλν πεξηπηψζεηο. 

 Ζ επφκελε δξαζηεξηφηεηα αθνξνχζε ηελ ελφηεηα ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

ηφρνο ήηαλ, νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο, ην 

ξφιν ηεο θαξδηάο, θαζψο θαη ηε κηθξή θαη ηε κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. ηνλ Πίλαθα 

4.3. παξαηίζεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ηεο ελφηεηαο απηήο.  
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Πίλαθαο 4.3. Δθπαηδεπηηθό Σελάξην Κπθινθνξηθνύ Σπζηήκαηνο 

Τίηινο: Τν θπθινθνξηθό ζύζηεκα 

Γηάξθεηα: Γύν δηδαθηηθέο ώξεο 

 

(Δηζαγωγηθή) Γξαζηεξηόηεηα 1  Δηζαγσγηθέο εξσηήζεηο: 

Πώο θηάλεη ην αίκα ζε όια ηα ζεκεία ηνπ ζώκαηόο 

καο; Πώο θπθινθνξεί ην αίκα κέζα ζην ζώκα καο; 

Μέζα από πνηα όξγαλα; Ση ελλννύκε όηαλ ιέκε 

θπθινθνξηθό ζύζηεκα;  

 

Να ζρεδηάζνπλ ζην παξαθάησ ζθίηζν φηη 

πηζηεχνπλ γηα ην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα 

(Παξάξηεκα VI). 

 

Αθνινπζεί ζπδήηεζε κε βάζε απηά πνπ ζρεδίαζαλ 

νη καζεηέο. 

Γξαζηεξηόηεηα 2  

 

Παξνπζίαζε ηεο δηδάζθνπζαο θαη ζπδήηεζε ζηελ 

ηάμε. 

Γξαζηεξηόηεηα 3 Δξγαζία ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ ηνπ καζεηή. 

Γξαζηεξηόηεηα 4  

 

Οη καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ αηνκηθά ην θχιιν 

εξγαζίαο (Παξάξηεκα VI). (Υξεζηκνπνηνύλ ην 

ινγηζκηθό «Η Εγθπθινπαίδεηα ηνπ αλζξώπηλνπ 

ζώκαηνο», αιιά θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο εθπαηδεπηηθνύ 

γηα λα κπνξέζνπλ λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο). 

Γξαζηεξηόηεηα 5 

 

Οη καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε 

γηα ηε κηθξή θπθινθνξία, εθηππσκέλν ζε ραξηί 

(Παξάξηεκα VI). 

 

ε επφκελν κάζεκα δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο, ρσξηζκέλνπο ζε έμη νκάδεο 

(ηέζζεξηο νκάδεο ησλ δχν αηφκσλ θαη δχν νκάδεο ησλ ηξηψλ αηφκσλ), λα θαηαζθεπάζνπλ 

έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε γηα ηε κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Δξγάζηεθαλ κε ην 

ινγηζκηθφ “Inspiration” θαη ζε θάζε νκάδα ππήξρε έλαο καζεηήο, πνπ ζηελ πξνεγνχκελε 

δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο είρε εξγαζηεί κε ην ινγηζκηθφ, έρνληαο ην 

ξφιν ηνπ δηεπθνιπληή ζην ηερληθφ κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Οη καζεηέο, νη νπνίνη γηα 

πξψηε θνξά έξρνληαλ ζε επαθή κε ην ινγηζκηθφ, ήηαλ απηνί πνπ ην ρεηξίζηεθαλ. 

Παξαηεξήζεθε φηη, ηα έμη άηνκα πνπ είραλ κηθξή εκπεηξία ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ (κφιηο 
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κηα ψξα), είραλ κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε ην ινγηζκηθφ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο. ε φιεο ηηο νκάδεο ππήξρε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ εθηφο 

απφ κία, φπνπ έλαο καζεηήο είρε αλαιάβεη εμ‟ νινθιήξνπ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

ράξηε. Ο ξφινο ηεο εθπαηδεπηηθνχ ήηαλ ίδηνο κε ηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα 

θαηαζθεπήο ΔΥ, δειαδή βνήζεζε ζην ηερληθφ θνκκάηη, αιιά ζπγθξηηηθά ιηγφηεξν απφ ηελ 

πξνεγνχκελε θνξά. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή αλέδεημε ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ απφ ηνπο 

καζεηέο, θαζψο θαη κία γλσζηηθή –αλαπηπμηαθή σξηκφηεηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Ζ/Τ γηα 

κάζεζε.  

4.6.4. Τελική θάζη έπεςναρ- Γ΄ θάζη 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ιίγν πξηλ ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη ηξεηο 

κήλεο κεηά απφ ηελ πξνεγνχκελε θάζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε θάζε έγηλε γηα λα αμηνινγεζεί ην 

απνηέιεζκα ησλ φζσλ είραλ πξνεγεζεί, αιιά θαη γηα λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξαδνζηαθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο κε ηε δηδαζθαιία, πνπ πεξηείρε ηε ρξήζε ηεο 

ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. 

Γηα ηε ζχγθξηζε απηή επηιέρζεθε ην άιιν ηκήκα ηεο Σ΄ ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ, ην 

νπνίν απνηέιεζε ηελ ΟΔ ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηα καζήκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο, ηα είραλ δηδαρζεί κε παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. πσο ηνλίζηεθε πξνεγνπκέλσο, ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ζεσξήζεθε 

ηζνδχλακν κε ηελ ΠΟ ζε φηη αθνξά ζην πιήζνο, ζην επίπεδν, ζηηο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο 

θαη ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ. Γφζεθε ζε μερσξηζηέο ψξεο ζηνπο 

καζεηέο έλα θχιιν αμηνιφγεζεο κε δχν εξσηήκαηα (Δηθφλα 4.3.), ηα νπνία εμέηαδαλ κε 

ζπλνπηηθφ ηξφπν ηα ζέκαηα πνπ είραλ δηδαρζεί νη καζεηέο θαη γηα ηα νπνία είραλ 

θαηαζθεπάζεη ηνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο. ηελ ΠΟ νη καζεηέο αληέδξαζαλ ιέγνληαο φηη 

δελ ζπκνχληαη ηίπνηα, αιιά ηειηθά ζε κηζή ψξα φινη νη καζεηέο απάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο 

ηνπ θχιινπ αμηνιφγεζεο. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε θαη ζην άιιν ηκήκα (ΟΔ), φπνπ 

θαη απηνί αληέδξαζαλ, αιιά ζπκπιήξσζαλ ηα θχιια αμηνιφγεζεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, 

νη καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, δήηεζαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα λα κελ πεη ηίπνηα ζηνλ 

δάζθαιν ηεο ηάμεο, γηα ην γεγνλφο φηη δελ έγξαςαλ θαιά θαη φπσο αθνχζηεθε απφ έλαλ 

καζεηή «δελ είραλ θαηαιάβεη θαη πνιιά». 
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Δηθόλα 4.3. Φύιιν αμηνιόγεζεο 
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4.7. Μέζνδνο αλάιπζεο δεδνκέλωλ 

4.7.1. Ππωηόκολλο ανάλςζηρ εννοιολογικών σαπηών 

Ζ αλάιπζε ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ κε πνζνηηθά θξηηήξηα (π.ρ. πιήζνο θφκβσλ-ελλνηψλ, 

ζπλδέζκσλ θ.ιπ.) δελ κπνξεί λα απνηππψζεη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ. Μία βαζκνινγία δελ αλαδεηθλχεη ηε γλσζηηθή πνξεία ηνπ καζεηή. 

Δπίζεο, νη ζηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο κε ηε ρξήζε ράξηε θαηαζθεπαζκέλν απφ εηδηθφ, σο 

ράξηε αλαθνξάο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, είλαη ρξνλνβφξεο 

θαη δχζθνια κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ηάμεο (Shavelson et al., 

1994).  

Γηα ην ιφγν απηφ, απνθαζίζηεθε λα δεκηνπξγεζεί έλα πξσηφθνιιν αλάιπζεο ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη δχν επίπεδα: δνκηθή αλάιπζε θαη αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. 

ηε δνκηθή αλάιπζε εμεηάδεηαη ν δνκηθφο ηχπνο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε, ν νπνίνο 

κπνξεί λα πνηθίιεη. ηελ αλάιπζή καο δηαθξίλνπκε πέληε δνκηθνχο ηχπνπο ελλνηνινγηθψλ 

ραξηψλ ησλ καζεηψλ: α) αθηηλσηφο, φπνπ νη έλλνηεο ελψλνληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 

θεληξηθή έλλνηα θαη φρη κεηαμχ ηνπο, β) γξακκηθφο, φπνπ ε κία έλλνηα ζπλδέεηαη κε ηελ 

άιιε, ππνδειψλνληαο κηα γξακκηθή αηηηαθή ζρέζε ή αθνινπζία ελλνηψλ, γ) ηεξαξρηθφο, 

φπνπ αλαπαξηζηάλεηαη ε ηεξαξρία ησλ ελλνηψλ, απφ ην γεληθφ ζην εηδηθφ, δ) ζπζηεκηθφο, 

φπνπ αλαπαξηζηάλεηαη έλα νιφθιεξν ζχζηεκα ελλνηψλ (π.ρ. θχθινο λεξνχ), ε) δίθηπν, φπνπ 

ππάξρνπλ πνιιαπιέο ζπλδέζεηο θαη δηαζπλδέζεηο, πνπ αλαπαξηζηάλνπλ ζχλζεηεο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη ε γεληθφηεξε κνξθή ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε, φπσο ηα ζθίηζα/εηθφλεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε, 

θαη άιια γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηε κνξθή ηνπ (π.ρ. ρξψκαηα, ζρήκαηα, θιπ.). 

Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θάζε ελλνηνινγηθνχ ράξηε πεξηιακβάλεη ηελ ελλνηνινγηθή 

αλάιπζε θαη ηελ αλάιπζε ζπζρεηίζεωλ. 

Ζ ελλνηνινγηθή αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηελ πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θάζε 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε δηεξεπλψληαο ηνλ ηχπν ησλ ελλνηψλ, ην εχξνο, ηελ αθξίβεηα θαη ηελ 

πιεξφηεηα θάιπςεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Δηδηθφηεξα, ε αλάιπζή αθνξά α) ζηηο θχξηεο θαη 

δεπηεξεχνπζεο επηζηεκνληθέο έλλνηεο ηνπ ΔΥ θαη β) ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 

επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ πνπ είλαη αληηθείκελν ηεο ζρνιηθήο γλψζεο θαη ησλ ελλνηψλ ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε. Οη ζρνιηθέο έλλνηεο 

εκπεξηέρνπλ επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν θαη θαηά θχξην ιφγν πξνέξρνληαη απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (δηδαζθαιία, δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε, ζρνιηθφ εγρεηξίδην θ.ιπ.). 
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Οη θαζεκεξηλέο έλλνηεο είλαη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη 

ζπλήζσο, έρνπλ δηαθνξεηηθφ λφεκα απφ ηελ επηζηεκνληθή ηνπο εθδνρή (π.ρ. κχηε αληί γηα 

ξηληθή θνηιφηεηα).  

Ζ αλάιπζε ηωλ ζπζρεηίζεωλ αθνξά ζηνλ ηξφπν ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. 

Δηδηθφηεξα, α) ζηελ αθξίβεηα θαη ζηελ πιεξφηεηα ζπζρέηηζεο κεηαμχ ελλνηψλ, β) ζηνλ ηχπν 

ησλ ζπλδέζκσλ, δειαδή αλ πξφθεηηαη γηα κνλνιεθηηθνχο ή πεξηθξαζηηθνχο ζπλδέζκνπο θαη 

γ) αλ ππάξρεη παξνπζία δηαζπλδέζεσλ.  

Σέινο, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη κία γεληθή κειέηε πνξείαο ηνπ θάζε καζεηή θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. Απηή πξνθχπηεη απφ ηε ζπζρέηηζε ησλ ηεθκεξίσλ ησλ καζεηψλ 

(έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ) κε ηηο παξαηεξήζεηο γηα θάζε καζεηή, πνπ θξάηεζε ε 

εξεπλήηξηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. 

4.7.2. Η ηαξινομία SOLO 

Ζ ηαμηλνκία SOLO (Structure of Observed Learning Outcome) πξνηάζεθε απφ ηνπο Biggs & 

Collis (1982) θαη απνηειεί κηα πνηνηηθή απνηίκεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, κέζα 

απφ αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ/απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ. Σα απνηειέζκαηα φπσο 

θαηαγξάθνληαη, ηαμηλνκνχληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο/επίπεδα πνπ εθθξάδνπλ ηελ εμειηθηηθή 

πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο. Ζ ηαμηλνκία SOLO παξέρεη έλα 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαηάηαμεο θαη πεξηγξαθήο ησλ απαληήζεσλ ηνπ καζεηή ζε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα (Minogue & Jones, 2009). Ζ θάζε απάληεζε ηνπ καζεηή 

εληάζζεηαη ζε έλα απφ ηνπο πέληε βαζκνχο/επίπεδα πνιππινθφηεηαο ηεο ηαμηλνκίαο SOLΟ 

(Δηθφλα 4.4.), νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.4. 

Πίλαθαο 4.4. Πεξηγξαθή ηωλ πέληε (5) επηπέδωλ ηεο ηαμηλνκίαο SOLO (Biggs, 1979) 

 

1
ν
 Δπίπεδν 

Πξν-δνκηθό 

 

2
ν
 Δπίπεδν  

Mνλν-δνκηθό 
3

ν
 Δπίπεδν 

Πνιπ-δνκηθό  
4

ν
 Δπίπεδν 

πζρεηηζηηθό  

 

5
ν
 Δπίπεδν 

Θεσξεηηθήο 

γελίθεπζεο 

Ζ απάληεζε 
δελ έρεη θακία 

ινγηθή ζρέζε 

κε ην ζέκα θαη 

θαίλεηαη ε 
αδπλακία 

θαηαλφεζεο 

ηνπ ζέκαηνο 
απφ πιεπξάο 

καζεηή. 

Ζ απάληεζε 
πεξηέρεη έλα 

ζηνηρείν ηνπ 

ζέκαηνο θαη 

παξαιείπνληαη 
άιια, ηα νπνία ζα 

άιιαδαλ ηελ νπζία 

ηεο απάληεζεο. 
Υαξαθηεξίδεηαη 

απφ 

ππεξαπινχζηεπζε. 

Ζ απάληεζε 
πεξηέρεη αξθεηά 

ζηνηρεία ηνπ 

ζέκαηνο, αιιά 

κφλν θαη εθείλα 
πνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ην ζέκα. 

πλήζσο, 
αληηκεησπίδνληαη 

ρσξηζηά. Γελ 

ππάξρεη 

νπζηαζηηθή 
ζπζρέηηζε. 

Δκπεξηέρνληαη ζηελ 
απάληεζε φια, ή 

ζρεδφλ φια ηα 

ζηνηρεία ηνπ ζέκαηνο 

θαη ζρεηίδνληαη 
κεηαμχ ηνπο κε ηέηνην 

ηξφπν, 

ρξεζηκνπνηψληαο θαη 
άιια ζηνηρεία, ψζηε 

λα δεκηνπξγεζεί έλα 

ζπλεθηηθφ 

ζπκπέξαζκα. 

Ζ απάληεζε 
θαίλεηαη λα είλαη 
έλα παξάδεηγκα, 
έλα κέξνο, ελφο 
γεληθφηεξνπ 
πιαηζίνπ. 
Τπάξρνπλ ηέηνηα 
ζηνηρεία θάλνπλ 
ηελ απάληεζε λα 
ραξαθηεξίδεηαη 
απφ κεγάιν βαζκφ 
γελίθεπζεο ηνπ 
ζέκαηνο. 
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Δηθόλα 4.4. Η ηαμηλνκία SOLO 

  

 Αλαιπηηθφηεξα, ην θάζε επίπεδν ηεο ηαμηλνκίαο SOLO παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά. 

Πξνδξνκηθό ή πξώηκν επίπεδν: Σν πξψην επίπεδν παξνπζηάδεη ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά. Σα έξγα ζε απηή ηελ θαηεγνξία δελ πξνζεγγίδνληαη ζσζηά θαη ζπρλά δελ 

έρνπλ ζπγθεθξηκέλε δνκή. Ο καζεηήο δελ εμεηάδεη ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο θαη ηηο 

έλλνηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζέκα θαη δελ πξνβαίλεη ζε θαλέλα ζπζρεηηζκφ ηνπο. Ο 

καζεηήο, είηε απνθεχγεη ηελ εξψηεζε, είηε θάλεη έλαλ ζπλεηξκφ βαζηζκέλν ζε πξνζσπηθά 

δεδνκέλα. 

Μνλν-δνκηθό ή κνλν-παξαγνληηθό επίπεδν: ε φηη αθνξά ζην δεχηεξν επίπεδν, ηα έξγα 

ησλ καζεηψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ απνπζία ινγηθήο δνκήο. Ο καζεηήο αληαπνθξίλεηαη κε 

πεξηνξηζκέλν ηξφπν ζηε δξαζηεξηφηεηα, ζπάληα ζπλδπάδεη ηκήκαηα πιεξνθνξηψλ θαη δελ 

δίλεη εμεγήζεηο. πλήζσο, δελ νινθιεξψλεη θαη δελ θαηαιήγεη θάπνπ θαη δείρλεη φηη 

θαηαλφεζε επηθαλεηαθά ην ζέκα θαη αλαθέξεη επηκέξνπο ζηνηρεία κηαο πνιχπινθεο 

πεξίπησζεο. 

Πνιύ-δνκηθό, ή παξαζεηηθό, ή πνιύ-παξαγνληηθό επίπεδν: ην ηξίην επίπεδν, ν καζεηήο 

δε ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο έλλνηεο θαη θάλεη ελ κέξεη επαξθείο ζπζρεηηζκνχο. Παξαζέηεη 
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παξαπάλσ απφ κία έλλνηεο θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο κηαο δηαδηθαζίαο 

απνζπαζκαηηθά. Ο ηφλνο ζην ιφγν ηνπ είλαη πεξηγξαθηθφο, δεισηηθφο. 

 Σπζρεηηζηηθό ή ζπλζεηηθό ή ζπλδπαζηηθό επίπεδν: ην ηέηαξην επίπεδν, ην έξγν ηνπ 

καζεηή είλαη θαιά δνκεκέλν θαη νη πιεξνθνξίεο ελζσκαηψλνληαη ζε έλα ελλνηνινγηθφ 

ζρήκα. Ο καζεηήο δίλεη εμεγήζεηο ζπλδπάδνληαο ηα ζηνηρεία θαη αλαδεηψληαο ζρέζεηο 

αηηίνπ-απνηειέζκαηνο. Γεκηνπξγεί κηα δηαδηθαζία, δελ αξθείηαη απιψο ζε κηα παξάζεζε 

ζηνηρείσλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο επαγσγήο νδεγεί ζε έλα επηζηεκνληθά απνδεθηφ ζπκπέξαζκα. 

Ο ηφλνο ζην ιφγν ηνπ είλαη επεμεγεκαηηθφο. 

Δπίπεδν ζεωξεηηθήο γελίθεπζεο ή εθηεηακέλεο ζεώξεζεο: Σέινο, ζην πέκπην επίπεδν 

ηα έξγα ησλ καζεηψλ είλαη πνιχ θαιά δνκεκέλα. Πξφθεηηαη γηα εμειηγκέλε αλάιπζε θαη 

θαηλνηφκν ζθέςε απφ ηνλ καζεηή. Ο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί γεληθεπκέλεο επηζηεκνληθέο 

αξρέο πνπ δείρλνπλ φηη, απηά ηα νπνία γξάθεη είλαη πεξίπησζε ελφο θαηλνκέλνπ κεγάιεο 

εκβέιεηαο, πνπ επεθηείλεηαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο. Σν αλψηεξν, πέκπην επίπεδν ζεσξείηαη 

πνιχ πξνρσξεκέλν θαη εκθαλίδεηαη ζπάληα. Ο ηφλνο ζην ιφγν ηνπ είλαη ζπκπεξαζκαηηθφο 

 Δηδηθφηεξα, ε ηαμηλνκία SOLO ησλ Biggs θαη Collis απνηειεί έλα δπλακηθφ εξγαιείν 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο λνεηηθνχ επηπέδνπ ιεηηνπξγίαο ελφο αηφκνπ, κέζσ γξαπηψλ ή 

πξνθνξηθψλ απαληήζεψλ ηνπ, επνκέλσο είλαη έλα εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο 

καζεζηαθήο/δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα ηνλ δηδάζθνληα απηφ ζεκαίλεη φηη έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ, αθ‟ ελφο έλα εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ θαηαλφεζεο ησλ ελλνηψλ, ησλ ζεσξηψλ, 

θαη ηεο δπλαηφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ, αθεηέξνπ έλα 

εξγαιείν ζρεδηαζκνχ ηεθκεξησκέλσλ δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ (Boulton-Lewis,1995). 

 Ζ ζεσξία πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε ηαμηλνκία SOLO ππνζηεξίδεη φηη ε γλψζε 

δνκείηαη ζε επίπεδα. Έηζη θξίλεηαη απαξαίηεην ν εθπαηδεπηηθφο λα γλσξίδεη ζε πνην 

βαζκφ/επίπεδν ν καζεηήο έρεη θαηαθηήζεη ηε γλψζε. Βαζηθά, ππάξρνπλ δχν πηπρέο ζηε 

δνκηθή πνιππινθφηεηα (structural complexity) ηεο απάληεζεο, ην θαηά πφζν απάληεζε 

ιεπηνκεξψο, ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζζφηεξεο έλλνηεο (ην πνζνηηθφ ζηνηρείν), θαη ην πφζν 

θαιά είλαη ζπλδεδεκέλεο νη έλλνηεο κεηαμχ ηνπο (ε πνηνηηθή πηπρή). Καη νη δχν πηπρέο είλαη 

ζεκαληηθέο θαη κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ κε ηελ ηαμηλνκία SOLO (Biggs, 1996). 

  ηε ηαμηλνκία SOLO ε εμέιημε ηεο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ δε ζεσξείηαη φηη 

ζπληειείηαη ζε ζηάδηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε θάπνηα ινγηθή δνκή, πνπ ελππάξρεη ζην 

κπαιφ ησλ καζεηψλ. Ζ θαηαλφεζε ζηε SOLO ζεσξείηαη φηη, απνηειεί έλα αηνκηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη ηαπηφρξνλα απφ ην πεξηερφκελν θαη ην γεληθφ 

πιαίζην (content and context) ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην εθάζηνηε ζέκα. Καηά ζπλέπεηα ην 
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πνζφ ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζπγθξαηείηαη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ζέκαηνο, 

απνηεινχλ ζεκαληηθέο θαη θαζνξηζηηθέο κεηαβιεηέο. Ζ εμειηθηηθή δηαδηθαζία εμαξηάηαη 

απφ ηε θχζε ηεο αθαίξεζεο πνπ απαηηεί ην ζέκα θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα θαη ηηο δεμηφηεηεο 

ηνπ καζεηή λα ρεηξηζηεί, κε απμεκέλε επηηήδεπζε ησλ πξάμεσλ πνπ ππνβνεζνχλ ηελ πνξεία 

επίιπζεο (Biggs & Collis, 1982). 

 Ζ ηαμηλνκία SOLO ζεσξείηαη αμηφπηζηε θαη απνηειεζκαηηθή κέζνδνο αμηνιφγεζεο 

πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ αμηνιφγεζε πνηθίισλ αληηθεηκέλσλ (Leung, 2000). 

Δηδηθφηεξα, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Levins & Pegg, 1993,Minogue & 

Jones, 2009), ζηα Μαζεκαηηθά (Chick, 1998), ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Τπνινγηζηψλ 

(Βξαρλφο & Σδηκνγηάλλεο, 2010, Jimoyiannis, 2011), ζηε Υεκεία (Hodges & Harvey, 2003), 

ζηελ Ηαηξηθή (Pandey & Zimitat, 2007) θαη ζηε Βηνινγία (Hazel et al., 2002). 

4.7.3. Επγαλείο ανάλςζηρ έπγων ηων μαθηηών με βάζη ηην ηαξινομία SOLO  

ηελ παξνχζα εξγαζία, ε ηαμηλνκία SOLO ρξεζηκνπνηήζεθε  

α) γηα ηελ αλάιπζε ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ πνπ δεκηνχξγεζαλ νη καζεηέο ηεο ΠΟ ζε 

θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ απνηχπσζε ηεο καζεζηαθήο πνξείαο θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, 

β) γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ηεο ΠΟ θαη ηεο ΟΔ ζην θχιιν αμηνιφγεζεο, ην νπνίν κνηξάζηεθε 

ζηελ ηειηθή θάζε ηεο έξεπλαο. 

 

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ έξγσλ ησλ καζεηψλ ζηα επίπεδα ηεο ηαμηλνκίαο SOLO 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 4.5.   
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Πίλαθαο 4.5 Κξηηήξηα αλάιπζεο ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ ζύκθωλα κε ηελ ηαμηλνκία SOLO 

Πξν-δνκηθό επίπεδν 

 

Μνλν-δνκηθό 

επίπεδν 

 

Πνιπ-δνκηθό 

επίπεδν 

 

Σπζρεηηζηηθό 

επίπεδν 

 

Δπίπεδν 

ζεωξεηηθήο 

γελίθεπζεο 

 Ο ελλνηνινγηθόο 

ράξηεο δελ 

πεξηέρεη έλλνηεο ή 

πεξηέρεη 
πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ ελλνηψλ, 

πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ην ζέκα. 

 Γελ ππάξρνπλ 

ζχλδεζκνη θαη 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

ελλνηψλ. 

 Γελ ππάξρεη δνκή 

πνπ λα επηηξέπεη 

θαηάηαμε ζε 

θάπνην δνκηθφ 
ηχπν. 

 

 

 Ο ελλνηνινγηθόο 

ράξηεο πεξηέρεη 

θάπνηεο/ιίγεο 

θχξηεο έλλνηεο. 

 Απνπζηάδνπλ 

επηζηεκνληθνί φξνη 

ελψ θπξηαξρνχλ 

φξνη ηεο 
θαζεκεξηλήο δσήο. 

 Οη έλλνηεο είλαη ελ 

κέξεη 

ζπλδεδεκέλεο 

κεηαμχ ηνπο. 

 Οη ζπζρεηίζεηο δελ 

είλαη αθξηβείο 

 Ζ δνκή είλαη 

αηειήο. Σείλεη πξνο 

γξακκηθή ή 
αθηηλσηή δνκή. 

 Ο ελλνηνινγηθόο 

ράξηεο 
πεξηιακβάλεη 

θχξηεο θαη 
δεπηεξεχνπζεο 

έλλνηεο 

 Κπξηαξρνχλ νη 

φξνη πνπ 
αλαθέξνληαη ζην 

ζρνιηθφ βηβιίν. 

 Οη έλλνηεο είλαη 

ελ κέξεη 

ζπλδεδεκέλεο 
κεηαμχ ηνπο. 

 Οη ζπζρεηίζεηο 

επηρεηξνχλ 

πξνηαζηαθή 
ζχλδεζε ησλ 

ελλνηψλ. 

 Ζ δνκή είλαη 

πεξηζζφηεξν 

ζχλζεηε, 
ζπλήζσο 

ηεξαξρηθή. 

 Ο ελλνηνινγηθόο 

ράξηεο απνηειεί 

κηα νινθιεξσκέλε 

αλαπαξάζηαζε ηνπ 
ζέκαηνο. 

 Τπάξρνπλ ηφζν 

θχξηεο φζν θαη 

δεπηεξεχνπζεο 
έλλνηεο πνπ 

ζπλζέηνπλ έλαλ 

πιήξε ΔΥ. 

 Κπξηαξρνχλ νη 

φξνη πνπ 
αλαθέξνληαη ζην 

ζρνιηθφ βηβιίν. 

 Παξαηεξνχληαη 

ζσζηέο 
ζπζρεηίζεηο θαη 

πιήζνο ζπλδέζκσλ 

κεηαμχ ησλ 

ελλνηψλ. 

 χλζεηε δνκή, 

πνηθηιία δνκηθψλ 

ηχπσλ. 

 Ο ελλνηνινγηθόο 

ράξηεο απνηειεί 

κηα 

νινθιεξσκέλε 
αλαπαξάζηαζε 

πνπ ζπζρεηίδεη ην 

ζέκα κε θάηη πην 
γεληθφ. 

 Τπάξρνπλ 

επηζηεκνληθνί 

φξνη πέξα απφ 

ηνπ ζρνιηθνχ 
βηβιίνπ. 

 Οη ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ελλνηψλ 

ραξαθηεξίδνληαη 
απφ αθξίβεηα θαη 

πιεξφηεηα. 

 χλζεηε δνκή, 

δνκηθφο ηχπνο 

ελλνηνινγηθνχ 
ράξηε δίθηπν. 

 ην θύιιν 

αμηνιόγεζεο ν 
καζεηήο δελ 

απαληά θαζφινπ, ή 

δίλεη αλεπαξθή 

απάληεζε. 

 Ζ απάληεζε 

πεξηέρεη 

απνζπαζκαηηθά 

κία ή δχν θχξηεο 
έλλνηεο, αιιά δελ 

θαηαιήγεη ζε 

θάπνην ινγηθφ 
ζπκπέξαζκα. 

 ην θύιιν 

αμηνιόγεζεο ν 
καζεηήο παξαζέηεη 

θάπνηεο έλλνηεο ή 

πεξηγξάθεη κία 

δηαδηθαζία, ρσξίο 
λα θαιχπηεη 

επαξθψο ην ζέκα 

(π.ρ. κεγάιε 
θπθινθνξία). 

 Πεξηνξίδεηαη ζε 

απιή παξάζεζε 

πιεξνθνξηψλ, 
ρσξίο ηε ζσζηή 

ζεηξά (π.ρ. δνκή 

αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο). 

 Γελ θαηαιήγεη ζε 

θάπνην ζπλεθηηθφ 

ζπκπέξαζκα. 

 

 ην θύιιν 

αμηνιόγεζεο ν 
καζεηήο 

πεξηγξάθεη 

ηθαλνπνηεηηθά 

κηα δηαδηθαζία, 
αιιά παξαιείπεη 

ζεκαληηθέο 

έλλνηεο. 

 Ζ απάληεζε 

αθνινπζεί κία 

ινγηθή πνξεία θαη 

έρεη ζπλνρή. 

 Καηαιήγεη ζε 

θάπνην 

ζπκπέξαζκα, 

παξφηη ππάξρνπλ 

ειιείςεηο. 

 ην θύιιν 

αμηνιόγεζεο ν 
καζεηήο 

ρξεζηκνπνηεί φιεο 

ηηο βαζηθέο έλλνηεο. 

 Πεξηγξάθεη 

αλαιπηηθά ηε 
δηαδηθαζία. 

 πζρεηίδεη 

επαξθψο ηηο θχξηεο 

έλλνηεο κεηαμχ 
ηνπο θαη θαηαιήγεη 

ζε έλα 

νινθιεξσκέλν 
ζπκπέξαζκα.  

 ην θύιιν 

αμηνιόγεζεο ν 
καζεηήο θαιχπηεη 

πιήξσο ην ζέκα 

θαη πξνρσξά ζε 

επξχηεξεο 
ζεσξήζεηο. 

 Σν ζπγθεθξηκέλν 

ζχζηεκα ελλνηψλ 

απνηειεί ηκήκα(ή 
ζρεηίδεηαη κε) 

ελφο γεληθφηεξνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 Ζ απάληεζε 

ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πςειφ 

επίπεδν 

αθαίξεζεο. 
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ΚΔΥΑΛΑΙΟ 5  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

ην πέκπην θεθάιαην παξαηίζεηαη ε αλάιπζε ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ ησλ καζεηψλ, 

ζχκθσλα κε ηε κέζνδν αλάιπζεο πνπ πξναλαθέξζεθε. Δμεηάδεηαη θάζε ελλνηνινγηθφο 

ράξηεο ρσξηζηά (αηνκηθφο ή νκαδηθφο), κε βάζε ηα ηεθκήξηα ησλ καζεηψλ, ηα νπνία έρνπλ 

αλαπηπρζεί, είηε ζε έληππε, είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Σαπηφρξνλα, θάζε ελλνηνινγηθφο 

ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζε έλα απφ ηα πέληε επίπεδα ηεο ηαμηλνκίαο SOLO. Δπηπιένλ, θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξσηνθφιινπ παξαηήξεζεο, κειεηάηαη ε πνξεία θάζε καζεηή 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. Σέινο, ηα θχιια αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ αλαιχνληαη 

επίζεο, κε βάζε ηελ ηαμηλνκία SOLO. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη, γηα ιφγνπο δενληνινγίαο θαη 

ηήξεζεο αλσλπκίαο ησλ ππνθεηκέλσλ, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αλαθέξνληαη ρσξίο 

δηάθξηζε ζην αξζεληθφ θχιν κε ηελ θσδηθή νλνκαζία Μ1, Μ2,…, Μ14.  
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5.1. Αλάιπζε απνηειεζκάηωλ έξεπλαο 

5.1.1. Μαθηηήρ Μ1 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Ηιηαθό Σύζηεκα 

ην Δηθφλα 5.1. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ1 θαηά ηελ πξψηε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.1. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ1) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε  

Ο ράξηεο απηφο είλαη έλαο αθηηλσηφο ΔΥ. Οη πεξηζζφηεξεο έλλνηεο ζπλδένληαη κε ηελ 

θεληξηθή έλλνηα „χκπαλ‟. Ζ έλλνηα „πιαλήηεο‟ δελ μερσξίδεη, θαζψο δελ απνηειεί 

μερσξηζηφ θφκβν ηνπ Δ.X. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

Σν βαζηθφ ιάζνο ηνπ καζεηή είλαη φηη ηνπνζέηεζε σο θεληξηθή έλλνηα ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

ράξηε ην „χκπαλ‟ θαη φρη ην „Ζιηαθφ ζχζηεκα‟. Γελ ρξεζηκνπνίεζε φιεο ηηο δνζείζεο 

έλλνηεο, ζπγθεθξηκέλα ιηγφηεξεο απφ ηηο κηζέο, θαη πεξηνξίζηεθε ζηηο πην απιέο απφ απηέο 

(π.ρ. αλαγξαθή ησλ πιαλεηψλ). Δπίζεο, ν καζεηήο Μ1 ιαλζαζκέλα ζεσξεί φηη ν ήιηνο 

απνηειεί ην θέληξν ηνπ ζχκπαληνο. Οη ζπλδέζεηο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη είλαη ζσζηέο, 

αιιά απνπζηάδεη ε πεξηγξαθή ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. Πξνθχπηεη φηη, ν 

καζεηήο δελ έρεη θαηαλνήζεη επαξθψο ην ξφιν ηεο ζπζρέηηζεο ελλνηψλ θαη ηνλ ηξφπν 
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πεξηγξαθήο ηεο ζε έλα ΔΥ Γηα παξάδεηγκα, δελ ρξεζηκνπνηεί ξεκαηηθή πεξηγξαθή ηεο 

ζχλδεζεο κεηαμχ ελλνηψλ (π.ρ. „χκπαλ‟-θέληξν-„ήιηνο‟). 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 2
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (κνλν-δνκηθφ). 

 

Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Η έλλνηα ηνπ Μαγλήηε 

ην Δηθφλα 5.2. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο γηα ηελ έλλνηα ηνπ καγλήηε, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνπο καζεηέο Μ1 θαη Μ4 θαηά ηελ πξψηε ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.2. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηεο έλλνηαο ηνπ καγλήηε (Μαζεηέο Μ1,Μ4) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ αθηηλσηφ ελλνηνινγηθφ ράξηε, φπνπ νη δηάθνξεο έλλνηεο ζπλδένληαη κε 

ηελ θεληξηθή έλλνηα „Μαγλήηεο‟. ε θάπνηα ζεκεία εκθαλίδνληαη δηαθιαδψζεηο (π.ρ. πφινη).  
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β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ αξθεηέο έλλνηεο θαη πεξηγξάθνπλ ηθαλνπνηεηηθά ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα (πφινη, είδε καγλεηψλ, καγλεηηθφ πεδίν θ.ιπ.). κσο, ππάξρνπλ 

αδπλακίεο ζηελ αθξηβή πεξηγξαθή ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. Γηα παξάδεηγκα, 

ππάξρνπλ έλλνηεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε έλαλ «νξθαλφ» ζχλδεζκν, δειαδή ζχλδεζκν πνπ 

δελ θαηαιήγεη ζε θφκβν, ν ζχλδεζκνο είλαη κηα νιφθιεξε πξφηαζε (π.ρ. θαη ε Γε έρεη 

καγλεηηθφ πεδίν) ή ζε έλαλ θφκβν ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία έλλνηεο (π.ρ. ην ληθέιην, 

ην ζίδεξν θαη ην θνβάιηην). Δλψ θαίλεηαη φηη, νη καζεηέο δηαθξίλνπλ ηηο θχξηεο έλλνηεο, 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην λα απνδψζνπλ κε αθξίβεηα ηηο έλλνηεο απηέο ζηνλ 

ελλνηνινγηθφ ράξηε (π.ρ. „καγλήηεο‟-άπσζε-„2 νκψλπκνη πφινη‟).πσο αλαθέξζεθε ζε φιεο 

ηηο ζπλδέζεηο ππάξρνπλ ζχλδεζκνη. Οη ζχλδεζκνη είλαη θπξίσο ξήκαηα, αιιά ππάξρνπλ θαη 

νπζηαζηηθά. Γχν (2) ζχλδεζκνη πνπ δελ θαηαιήγνπλ ζε θάπνηα έλλνηα είλαη νιφθιεξεο 

πξνηάζεηο, θαλεξψλνληαο έηζη ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζην λα 

μερσξίζνπλ ηηο έλλνηεο θαη λα ηηο εληάμνπλ ζε θφκβν. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 3
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (πνιπ-δνκηθφ). 
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Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

ην Δηθφλα 5.3. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ1 θαηά ηελ δεχηεξε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

Εικόνα 5.3 Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ1) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ ζχλζεην γξακκηθφ ελλνηνινγηθφ ράξηε, ν νπνίνο παξνπζηάδεη 

δηαθιαδψζεηο ζε θάπνηα ζεκεία ηνπ. Ζ δνκή ηνπ αληαλαθιά κηα νινθιεξσκέλε 

εηθφλα/πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαπλνήο.  
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β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Έρεη ρξεζηκνπνηήζεη φιεο ηηο θχξηεο έλλνηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θάπνηεο 

δεπηεξεχνπζεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ θεληξηθή δηάζηαζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(π.ρ. ζψξαθαο), φπσο παξνπζηάδνληαη ζηε ζρνιηθή εθδνρή θαη ζην εγρεηξίδην ηεο ηάμεο. Ο 

καζεηήο Μ1 θάιπςε επαξθψο ηηο θχξηεο δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο θαη ρξεζηκνπνίεζε 

απνηειεζκαηηθά ην εξγαιείν ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο κε επηηπρεκέλεο πεξηγξαθέο 

θφκβσλ θαη ζπλδέζκσλ. ιεο νη ζπλδέζεηο είλαη ζσζηέο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. Οη ζχλδεζκνη 

είλαη φινη ηνπο ξήκαηα θαη θάπνηα απφ απηά είλαη θαζεκεξηλά (π.ρ. πξνρσξά, κπαίλεη). 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ππάξρνπλ, φπσο αλαθέξζεθε, θαη πνιιαπιέο ζπλδέζεηο, 

απνθαιχπηνληαο κηα κνξθή εμέιημεο θαζψο ππάξρεη πέξαζκα απφ θαηψηεξνπο ζε 

αλψηεξνπο δνκηθνχο ηχπνπο. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 4
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (ζπζρεηηζηηθφ). 

 

Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Μεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

ην Δηθφλα 5.4. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο, 

φπσο αλαπηχρζεθε απφ ηνπο καζεηέο Μ1, Μ7 θαη Μ11 θαηά ηε δεχηεξε ζπλεξγαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.4. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο (Μαζεηέο Μ1, Μ7,Μ11) 
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α. Γνκηθή αλάιπζε  

Ζ δνκή ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο είλαη αιπζηδσηή θαη 

εηδηθφηεξαθαίλεηαη θπθιηθή. Φαίλεηαη φηη, ε επηινγή απηή αληαλαθιά ζηελ αλαπαξάζηαζε 

ηεο θπθιηθήο δηαδηθαζίαο πνπ έρνπλ νηθνδνκήζεη νη καζεηέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Οη καζεηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηηο θχξηεο έλλνηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε κεγάιε 

θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο κε ηέηνηα ζεηξά πνπ πεξηγξάθεη ζσζηά ηε δηαδηθαζία ηεο κεγάιεο 

θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο. Γίλεηαη δηάθξηζε ησλ ελλνηψλ „αξηεξία‟ θαη „θιέβεο‟ πνπ 

θαηαγξάθεθε ζε ιίγνπο ΔΥ άιισλ νκάδσλ. Οη ζπλδέζεηο είλαη ζσζηέο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. 

Οη ζχλδεζκνη, είλαη κνλνιεθηηθνί θαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη ξήκαηα. πκπιεξψλνπλ 

κε αθξίβεηα ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε, δεδνκέλνπ φηη δεκηνπξγείηαη πξνηαζηαθή ζχλδεζε 

κεηαμχ ησλ ελλνηψλ.  

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 4
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (ζπζρεηηζηηθφ). 

 

Μειέηε πνξείαο καζεηή 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πξσηφθνιινπ παξαηήξεζεο πξνέθπςε φηη, ν καζεηήο Μ1, ζηελ 

πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε, θάλεθε λα κελ ελδηαθέξεηαη θαζφινπ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. ρεδίαζε ηνλ ΔΥ ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξνεηνηκαζίαο ζε 

ιηγφηεξν απφ πέληε ιεπηά, θάλνληάο ηνλ θαλεξά δηεθπεξαησηηθά. Γελ 

ρξεζηκνπνίεζεζπλδέζκνπο θαη νη έλλνηεο δελ θάιππηαλ επαξθψο ην ζέκα. Υαξαθηεξηζηηθφ 

είλαη φηη, ελψ ε θεληξηθή έλλνηα ήηαλ ην „ειηαθφ ζχζηεκα‟ ρξεζηκνπνίεζε ηε ιέμε „ζχκπαλ‟, 

θάηη ην νπνίν απνηειεί έλδεημε φηη ν καζεηήο ζπγρέεη ηηο δχν έλλνηεο.  

ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ 

καζεηή Μ4 γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ράξηε κε θεληξηθή έλλνηα ην „καγλήηε‟. Ο καζεηήο Μ4 

επεξέαζε πεξηζζφηεξν ηελ θαηαζθεπή ηνπ νκαδηθνχ ράξηε, θαζψο ην παξαδνηέν έκνηαδε 

πεξηζζφηεξν κε ηε δνκή ηνπ δηθνχ ηνπ αηνκηθνχ ΔΥ ηεο πξψηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. Ο Μ1 δελ έδεημε κεγάιε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Μ4 

θαη δελ πήξε πνιιέο πξσηνβνπιίεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ δεχηεξνπ ΔΥ. ηε ζρεδίαζε θαη ζηε 

κνξθνπνίεζε ηνπ ράξηε δελ ζπκκεηείρε θαζφινπ. Παξφηη ν ξφινο ηνπ δελ ήηαλ θεληξηθφο, 

ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο πξφηεηλε ηελ εηζαγσγή λέσλ ελλνηψλ (π.ρ. δελ κπνξνχκε λα έρνπκε 

έλα πφιν).  
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ηελ θχξηα θάζε ηεο έξεπλαο ν Μ1 θαηαζθεχαζε ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο αηνκηθά θαη γηα πξψηε θνξά ζηνλ Ζ/Τ κε ην ινγηζκηθφ 

“Inspiration”. Ο καζεηήο ζπκπεξηέιαβε ζην ράξηε ηνπ ηηο βαζηθέο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο πνπ 

αλαιχζεθαλ θαηά ηε δηδαζθαιία. Πξφθεηηαη γηα έλα ράξηε ζπλεθηηθά δνκεκέλν θαη θαλεξά 

βειηησκέλν, θπξίσο ζηε ζπλδεζκνινγία ελλνηψλ, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη φηη ν καζεηήο 

αλέπηπμε επαξθείο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο θαη ην 

αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. ε φηη αθνξά ζην ινγηζκηθφ, ν καζεηήο Μ1 δελ αληηκεηψπηζε 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ρξήζεο θαη εμνηθεηψζεθε πνιχ γξήγνξα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη 

ηνπ έκεηλε ρξφλνο λα αζρνιεζεί κε ηε κνξθνπνίεζε ηνπ ΔΥ, αιιάδνληαο ρξψκαηα θαη 

κεηαθηλψληαο ηνπο θφκβνπο. Γηα πξψηε θνξά έδεημε λα βξίζθεη ελδηαθέξνπζα ηε δηαδηθαζία 

ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. 

ηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ν Μ1 ζπκκεηείρε ελεξγά θαη ζηελ νκαδηθή αλάπηπμε 

ηνπ ΔΥ γηα ηε κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ. πλεξγάζηεθε 

ηθαλνπνηεηηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ Μ7 θαη Μ11 ελψ αλέβαιε ην ξφιν ηνπ δηεπθνιπληή 

ππνζηεξίδνληάο ηνπο ζε ηερληθά ζέκαηα ρξήζεο ηνπ “Inspiration”. Ζ δνκή, ην πεξηερφκελν 

θαη ε ζπλδεζκνινγία ζπληζηνχλ έλαλ αξθεηά πνηνηηθφ ελλνηνινγηθφ ράξηε. Ο Μ1 είρε 

ηζρπξφηεξεο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη επεξέαζε ζεηηθά ηνπο δχν ζπκκαζεηέο ηνπ, νη 

νπνίνη, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ, θάλεθε λα επσθειήζεθαλ απφ ηε ζπλεξγαζία απηή 

θαη ηελ νκαδηθή εξγαζία. 

πλνςίδνληαο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη, ελψ ν Μ1 ζηελ αξρή ηεο φιεο δηαδηθαζίαο 

ήηαλ αδηάθνξνο, ζηελ πνξεία άιιαμε ζηάζε θαη αζρνιήζεθε ελεξγά κε απνηέιεζκα λα 

νδεγεζεί ζε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, πνπ απνηππψζεθε ζηνλ ΔΥ. Απηφ απνδείρζεθε θαη 

ζηελ ηειεπηαία θάζε ηεο έξεπλαο, ζην θχιιν αμηνιφγεζεο, φπνπ θαηέγξαςε φια ηα κέξε 

ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε ζσζηή ζεηξά, αιιά θαη ζηε δξαζηεξηφηεηα 

πεξηγξαθήο ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο φπνπ, αλ θαη δελ ρξεζηκνπνίεζε φιεο ηηο 

έλλνηεο ηνπ αληίζηνηρνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε, ήηαλ εχζηνρνο ζηηο πεξηγξαθέο ηνπ. Σν κφλν 

αξλεηηθφ ήηαλ φηη, δελ αζρνιήζεθε κε ηε ζρεδίαζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

απηφ γηαηί, δελ ηνπ άξεζε λα δσγξαθίδεη θαζψο, φπσο ν ίδηνο αλέθεξε, «δελ ην θάλεη θαιά».  
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5.1.2. Μαθηηήρ Μ2 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Ηιηαθό Σύζηεκα 

ην Δηθφλα 5.5. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ2 θαηά ηελ πξψηε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.5. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ2) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

Ο πξψηνο ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ Μ2 δε θαίλεηαη λα αλήθεη μεθάζαξα ζε θάπνην δνκηθφ 

ηχπν. Ζ θεληξηθή έλλνηα „Ζιηαθφ ζχζηεκα‟ δε δηαθξίλεηαη, ελψ ζπγρέεηαη κε ηηο άιιεο 

έλλνηεο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλδέζεηο, νη νπνίεο δελ αλαδεηθλχνπλ ηηο θχξηεο έλλνηεο ηνπ 

ειηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη δελ αλαπαξηζηάλνπλ κε αθξίβεηα ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο. 

Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα. έλαο ηξίηνο αλαγλψζηεο λα δπζθνιεχεηαη λα μερσξίζεη ηηο 

ζεκαληηθέο έλλνηεο ηνπ ράξηε. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Σν πιήζνο ησλ ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Μ2 ήηαλ επαξθέο γηα ηελ έλλνηα ηνπ „Ζιηαθνχ 

πζηήκαηνο‟ θαη φιεο νη έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ήηαλ απφ ηε ιίζηα πνπ είρε δνζεί. 

Δπνκέλσο, ραξαθηεξίδνληαη σο ζρνιηθέο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλδέζεηο, αιιά πεξίπνπ νη 

κηζέο είλαη νξζέο, θαζψο νη έλλνηεο δελ ζπλδένληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνθχπηεη 

θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηνπο (π.ρ. Ζιηαθφ ζχζηεκα-πιαλήηεο-Αθξνδίηε-Πνζεηδψλαο, 

Δξκήο).Γελ ρξεζηκνπνίεζε θαλέλα ζχλδεζκν. 



104 

 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 2
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (κνλν-δνκηθφ). 

 

Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Η έλλνηα ηνπ Μαγλήηε 

ην Δηθφλα 5.6. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηεο έλλνηαο ηνπ καγλήηε, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ2 θαη ην καζεηή Μ13 θαηά ηελ πξψηε ζπλεξγαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.6. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηεο έλλνηαο ηνπ καγλήηε (Μαζεηέο Μ2,Μ13) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

Ο δνκηθφο ηχπνο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε είλαη ηεξαξρηθφο. Ζ θεληξηθή έλλνηα μερσξίδεη 

θαη νη ππφινηπεο εθηείλνληαη γχξσ απφ απηή θαη κε ηε ζεηξά ηνπο απηέο δηαρσξίδνληαη ζε 

επηκέξνπο έλλνηεο. Δπηπιένλ, θάπνηεο έλλνηεο ζπλνδεχνληαη θαη απφ ζρήκαηα/δσγξαθηέο, 

πνπ επεμεγνχλ ηηο έλλνηεο θαη εληζρχνπλ ηελ φιε δνκή ηνπ ράξηε. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

Οη δεθαέμη (16) έλλνηεο είλαη φιεο ηνπ ζρνιηθέο θαη θαιχπηνπλ πιήξσο ηελ έλλνηα ηνπ 

καγλήηε. Πέξα απφ ηηο θχξηεο έλλνηεο ππάξρνπλ θαη δεπηεξεχνπζεο έλλνηεο πνπ θξίλνληαη 
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θαη πην πνιχπινθεο (λφηηνο-έιθεηαη-βφξεην καγλεηηθφ πφιν ηεο γεο).Σηο ζπλδέζεηο ηηο 

ζπκπιεξψλνπλ νη θαηάιιεινη ζχλδεζκνη, νη νπνίνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη 

πεξηθξαζηηθνί θαη νη ζπζρεηίζεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη δεκηνπξγνχλ πξνηαζηαθέο ζρέζεηο. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 4
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (ζπζρεηηζηηθφ). 

 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

ην Δηθφλα 5.7. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ2 θαηά ηελ δεχηεξε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.7. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ2) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

Ο ελλνηνινγηθφο ράξηεο γηα ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα είλαη θαηά βάζε ηεξαξρηθφο, αιιά 

εκθαλίδεη θαη ηε δνκή ηνπ γξακκηθνχ ζε νξηζκέλα ζεκεία. Δίλαη πινχζηνο ζε έλλνηεο θαη ζε 

ζπλδέζεηο. Πεξηέρεη αξθεηέο δηαθιαδψζεηο θαη είλαη έλαο ράξηεο ν φπνηνο είλαη θαιά 

νξγαλσκέλνο. 
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β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Οη έλλνηεο θαιχπηνπλ πιήξσο ηελ έλλνηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο ελλνηνινγηθφο 

ράξηεο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο έλλνηεο πνπ δηδάρζεθαλ θαη 

επηπιένλ θάπνηεο έλλνηεο, πνπ απιά αλαθέξζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, 

βαζηδφκελεο ζε πεξαηηέξσ δηαζηάζεηο ηεο θεληξηθήο έλλνηαο (π.ρ. „ιάξπγγαο‟-ππάξρνπλ-

„θσλεηηθέο ρνξδέο‟). ιεο νη έλλνηεο ραξαθηεξίδνληαη σο ζρνιηθέο. Απφ ηηο εηθνζηπέληε (25) 

ζπλδέζεηο ιείπνπλ κφλν δχν (2) ζχλδεζκνη. ινη νη ζχλδεζκνη είλαη ξήκαηα ή θξάζεηο θαη 

αμηνζεκείσην είλαη φηη θαη νη ζχλδεζκνη είλαη ζρνιηθέο θαη φρη θαζεκεξηλέο έλλνηεο (π.ρ. 

δηαθιαδίδνληαη, πεξηβάιινληαη), πεηπραίλνληαο έηζη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηηο ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 4
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (ζπζρεηηζηηθφ).  
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Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Μεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

ην Δηθφλα 5.8. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο, 

φπσο αλαπηχρζεθε απφ ηνπο καζεηέο Μ2 θαη Μ14 θαηά ηε δεχηεξε ζπλεξγαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.8.Δλλνηνινγηθόοράξηεο ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο (Μαζεηέο Μ2, Μ14) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

Ο ηειεπηαίνο ΔΥ είλαη γξακκηθφο κε θάπνηεο δηαθιαδψζεηο, θαλεξψλνληαο έηζη φηη 

πξφθεηηαη γηα πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο. Ο ελλνηνινγηθφο ράξηεο πεξηέρεη ηνλ ηίηιν ηνπ 

ζέκαηνο „Μεγάιε Κπθινθνξία‟ θαη θάπνηεο εηθφλεο ηεο θαξδηάο ηπραία βαικέλεο ζην ράξηε. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Υξεζηκνπνίεζαλ φιεο ηηο ζρνιηθέο έλλνηεο θαη πεξηέγξαςαλ αλαιπηηθά ηελ κεγάιε 

θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Πεξηέρνληαη, ηφζν θχξηεο (π.ρ. „νμπγφλν‟, „αίκα‟), φζν θαη 

δεπηεξεχνπζεο έλλνηεο (π.ρ. „πάγθξεαο‟, „ζηνκάρη‟). Ο ελλνηνινγηθφο ράξηεο πεξηιακβάλεη 

πνιιέο ζπλδέζεηο θαη δηαζπλδέζεηο ζπλζέηνληαο έηζη έλαλ πινχζην ελλνηνινγηθφ ράξηε. ε 
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θάζε κία απφ ηηο ζπλδέζεηο ππάξρεη έλαο ζχλδεζκνο, πνπ ελψλεη πξνηαζηαθά ηηο δηάθνξεο 

έλλνηεο. Οη πεξηζζφηεξνη ζχλδεζκνη είλαη πεξηθξαζηηθνί θαη ραξαθηεξίδνληαη σο νξζνί 

ιφγσ ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ αλάκεζα ζηηο έλλνηεο. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 4
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (ζπζρεηηζηηθφ). 

 

Μειέηε πνξείαο καζεηή 

Ο καζεηήο Μ2 ζεσξείην έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο καζεηέο ζηελ ηάμε. Απηφ 

θάλεθε θαη απφ ηηο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζηνλ πξψην ελλνηνινγηθφ ράξηε ηεο 

πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο, νη νπνίεο θάιππηαλ επαξθψο ην ζέκα. Παξ‟ φια απηά ε 

δηαδηθαζία ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ηνπ θάλεθε βαξεηή θαη αμίδεη λα αλαθεξζεί 

κία θξάζε ηνπ ίδηνπ, ην νπνίν ην απνδεηθλχεη απηφ θαη είλαη ε εμήο: «Κύξηα, δσγξαθηθή ζα 

θάλνπκε;». πσο επηζεκάλζεθε θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, νη καζεηέο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο είραλ ζπλεζίζεη ζε έλα θαη κφλν κνληέιν δηδαζθαιίαο, αιιά θαη 

κάζεζεο θαηά ην νπνίν φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ βαζηζκέλεο ζηελ πξνθνξηθή ή γξαπηή 

αλαπαξαγσγή ησλ φζσλ είραλ δηδαρηεί, νπφηε ραξαθηεξίδεηαη εχινγε ε απνξία ηνπ καζεηή, 

εθ‟ φζνλ ε θαηλνχξηα ηδέα ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε κε γξακκέο ζρήκαηα θα θχθινπο, 

παξέπεκπε ζε δσγξαθηά. Δπηπιένλ, ελψ έγξαςε αξθεηέο έλλνηεο δελ ππήξραλ ζχλδεζκνη θαη 

ε ζπλδεζκνινγία ησλ ελλνηψλ πζηεξεί ζεκαληηθά.  

ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα ηεο νκαδηθήο θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθνχ ράξηε ν 

καζεηήο ζπλεξγάζηεθε κε ην καζεηή Μ13 έλα καζεηή καζεζηαθά «αδχλακν», φπσο ζα 

αλαιπζεί θαη παξαθάησ. Ο ελλνηνινγηθφο ράξηεο, πνπ θπξίσο είλαη πξντφλ δηθήο ηνπ 

θαηαζθεπήο είλαη έλαο ηθαλνπνηεηηθφο ράξηεο ζε φια ηα επίπεδα αλάιπζήο ηνπ. Δκπεξηέρεη 

αξθεηέο έλλνηεο ζρνιηθέο θαη πνηθηιία ζπλδέζκσλ. κσο, ζεσξψληαο ελλνηνινγηθά ειιηπή 

ην ζπλεξγάηε ηνπ, δελ ππήξμε νπζηαζηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δχν. πλεξγάζηεθαλ 

κφλν ζην θνκκάηη ηεο κνξθνπνίεζεο ηνπ ράξηε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο δσγξαθηέο πνπ 

πξφζζεζαλ ζην ηέινο. 

 Ο αηνκηθφο ράξηεο πνπ αθνινχζεζε, θαλεξψλεη φηη έρεη νηθνδνκήζεη ηζρπξέο 

λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλεο κε ην επηζηεκνληθφ 

πξφηππν. Ο Μ2 πηνζεηεί ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο πνπ είρε πξνεγεζεί, ζπκπεξηιακβάλεη ζην 

ράξηε ηνπ αξθεηέο έλλνηεο, πνπ φιεο ηνπο είλαη ζρνιηθέο, αιιά θαη ε ζπλδεζκνινγία είλαη 

νξζή.  
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ηα ίδηα επίπεδα θηλήζεθε θαη ν ηειεπηαίνο νκαδηθφο ελλνηνινγηθφο ράξηεο. Γειαδή, 

ζηηο έλλνηεο ππεξηεξνχλ νη ζρνιηθέο θαη ε ζπλδεζκνινγία είλαη νξζή, δεδνκέλα ηα νπνία 

θαλεξψλνπλ νπζηαζηηθή γλψζε. ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ Μ14 γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ράξηε, ήηαλ πνιχ θαιή θαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία. 

Ο ράξηεο επεξεάζηεθε ηζφξξνπα θαη απφ ηα δχν κέιε ηεο νκάδαο πνπ ηνλ θαηαζθεχαζαλ. 

πλεπψο, ε νκαιή θαη δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία νδήγεζε ζε έλαλ απφ ηνπο πην θαινχο 

νκαδηθνχο ράξηεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ν Μ14 ήηαλ εμίζνπ 

θαιφο καζεηήο κε ηνλ Μ2.  

Με άιια ιφγηα πξνθχπηεη φηη, αξρηθά ν Μ2 απνθαζίδεη φηη δελ έρεη λα πάξεη θάηη 

απφ ηε ζπκκαζεηή ηνπ (Μ13), πνπ ηνλ ζεσξεί ελλνηνινγηθά ειιηπή θαη δελ ζπλεξγάδεηαη 

καδί ηνπ, ελψ ζηελ πνξεία ζεψξεη, φηη ν ζπλεξγάηεο (Μ14) κε ηηο ίδηεο ελλνηνινγηθέο δνκέο 

κε εθείλνλ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηελ νκάδα. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη, ελψ μεθίλεζε κε 

έλαλ ράξηε κε πξνβιεκαηηθά ζεκεία, νη ηξεηο ελλνηνινγηθνί ράξηεο πνπ αθνινχζεζαλ 

έδεημαλ φηη, ν καζεηήο θαηάθεξε ζχληνκα λα νξγαλψζεη θαη λα απνηππψζεη εχζηνρα ηε λέα 

γλψζε πνπ πξνήιζε απφ ηε δηδαζθαιία. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην ηειηθφ θχιιν 

αμηνιφγεζεο, φπνπ απάληεζε εχζηνρα θαη ζηηο δχν δξαζηεξηφηεηεο.  

Αμίδεη λα ηνληζζεί κία άιιε έθθξαζε ηνπ καζεηή θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ηειεπηαίνπ ΔΥ θαη είλαη ε εμήο: «Κπξία, σξαίν δελ ηνλ θάλακε; Καιά δελ ηα νξγαλώζακε;» 

θαλεξψλνληαο έηζη κία πην ζεηηθή καηηά ηνπ Μ2 σο πξνο ηελ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε 

ζπγθξηηηθά κε ηελ πξψηε θνξά. 

Σέινο, ζε φηη αθνξά ζην θχιιν αμηνιφγεζεο απάληεζε κεγάιε αθξίβεηα θαη ηηο δχν 

εξσηήζεηο, αλαγξάθνληαο φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ηφζν γηα ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, 

φζν θαη γηα ηελ κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. 
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5.1.3. Μαθηηήρ Μ3 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Ηιηαθό Σύζηεκα 

ην Δηθφλα 5.9. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ3 θαηά ηελ πξψηε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.9. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ3) 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

Δίλαη έλαο αθηηλσηφο ράξηεο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη αξθεηνχο θφκβνπο θαη ζπλδέζεηο. ε 

θάζε ζχλδεζε ππάξρεη ν απαξαίηεηνο ζχλδεζκνο. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Ο ΔΥ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο έλλνηεο απφ ηε δνζείζα ιίζηα, αιιά θαη θάπνηεο, δεπηεξεχνπζεο, 

εθηφο ιίζηαο, πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην ζέκα απφ κηα άιιε δηάζηαζε (π.ρ. „λεξφ‟, „νμπγφλν‟). 

Δίλαη φιεο ηνπο ζρνιηθέο θαη θαιχπηνπλ επαξθψο ην ζέκα. Οη ζπλδέζεηο είλαη ζσζηέο θαη νη 

ζχλδεζκνη, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη πεξηθξαζηηθνί θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη 

νιφθιεξε πξφηαζε (π.ρ. φηαλ ε Γε θηλείηαη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο). Δίλαη νξζνί, πέξα απφ 

έλα ιάζνο πνπ ζε έλαλ ζχλδεζκν ραξαθηεξίδεη ηνλ Ήιην ζαλ πιαλήηε.  

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 3
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (πνιπ-δνκηθφ) 
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Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Η έλλνηα ηνπ Μαγλήηε 

ην Δηθφλα 5.10. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηεο έλλνηαο ηνπ καγλήηε, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ3 θαη ην καζεηή Μ8 θαηά ηελ πξψηε ζπλεξγαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. 

 

Δηθόλα 5.10. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηεο έλλνηαο ηνπ καγλήηε (Μαζεηέο Μ3,Μ8) 
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α. Γνκηθή αλάιπζε 

Δίλαη έλαο αθηηλσηφο ελλνηνινγηθφο ράξηεο, ν νπνίνο ζε θάπνηα ζεκεία γίλεηαη ηεξαξρηθφο. 

Καιχπηεη ζρεδφλ φιν ην ραξηί Α4, ζην νπνίν ζρεδηάζηεθε, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

ελλνηψλ θαη ζπλδέζεσλ. Πεξηιακβάλεη ηέζζεξα κηθξά ζθίηζα πνπ επεμεγνχλ ηελ 

πξνεγνχκελε απφ απηά έλλνηα. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

Αμίδεη λα ηνληζζεί φηη νη έλλνηεο, θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο, μεπεξλνχλ ηηο ηξηάληα (30) θαη 

βαζίδνληαη ζε φια φζα αλαθέξζεθαλ θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Παξνπζηάδεηαη κηα 

πνηθηιία ζηνλ ηχπν ησλ ελλνηψλ, θαζψο πέξα απφ νπζηαζηηθά έρνπλ γξάςεη ζηνπο θφκβνπο 

ξήκαηα, θξάζεηο αιιά θαη νιφθιεξεο πξνηάζεηο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλδέζεηο πνιχ ζσζηά 

βαικέλεο, αλάκεζα ζηηο έλλνηεο θαη ζε θάζε ζχλδεζε ππάξρεη ν αληίζηνηρνο ζχλδεζκνο. Οη 

ζχλδεζκνη είλαη θαη κνλνιεθηηθνί, θπξίσο ξήκαηα, αιιά θαη πεξηθξαζηηθνί. Δίλαη αθξηβείο 

κε ζρνιηθέο ιέμεηο θαη δειψλνπλ ηελ πξνηαζηαθή ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο έλλνηεο.  

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 4
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (ζπζρεηηζηηθφ). 
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Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

ην Δηθφλα 5.11. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ3 θαηά ηελ δεχηεξε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

Δηθόλα 5.11. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ3) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

Ο ελλνηνινγηθφο ράξηεο έρεη ζηνηρεία αθηηλσηνχ ράξηε, αιιά ζε έλα ζεκείν ν ΔΥ γίλεηαη 

γξακκηθφο ππνδειψλνληαο έηζη ηελ πεξηγξαθή κηαο δηαδηθαζίαο. Ζ θεληξηθή έλλνηα έρεη 

δηαθνξεηηθφ πεξίγξακκα γηα λα μερσξίδεη απφ ηηο ππφινηπεο έλλνηεο ηνπ ΔΥ θαη γεληθά 

ππάξρεη πνηθηιία ρξσκάησλ. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

Οη έλλνηεο είλαη νη θχξηεο γηα ηελ έλλνηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλαπλνήο. Έρεη ρξεζηκνπνηήζεη σο έλλνηεο δχν ξήκαηα (θαηεβαίλεη, 

αλεβαίλεη) θαη κία νιφθιεξε πξφηαζε (ν αξηζηεξφο πλεχκνλαο… θαξδηά), ελψ ζηνπο 

θφκβνπο πξέπεη λα πεξηέρνληαη νη έλλνηεο πνπ είλαη ή νπζηαζηηθά ή θξάζεηο. κσο, πξέπεη 

λα επηζεκαλζεί φηη, ην πεξηερφκελν απηψλ πνπ έρεη γξάςεη είλαη ζσζηφ θαη ζηεξίδεηαη ζηα 

φζα δηδάρζεθαλ. Γεληθά, είλαη έλαο θαιφο ελλνηνινγηθά ΔΥ, ιφγσ ηνπ πιήζνο ησλ ελλνηψλ 

ηνπ θαη ηνπ είδνπο ηνπο (φιεο ζρνιηθέο). ε θάπνηα ζεκεία νη ζπλδέζεηο δελ είλαη απφιπηα 
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ζσζηέο, φπσο θαη ε ζπλδεζκνινγία θαη νη ζπζρεηίζεηο δελ είλαη αθξηβείο. Γηα παξάδεηγκα, 

αλαθέξεη ηε „ζηνκαηηθή‟ θαη ηε „ξηληθή θνηιφηεηα‟ θαη κέζα ζε θφκβνπο αιιά θαη σο 

ζπλδέζκνπο. Σν ζσζηφ ζα ήηαλ λα γξάςεη κφλν κία θνξά ηε „ξηληθή‟ θαη ηε „ζηνκαηηθή 

θνηιφηεηα‟ ζε δχν μερσξηζηνχο θφκβνπο θαη απφ εθεί λα ζπλερίζεη ζηηο άιιεο έλλνηεο 

(θάξπγγαο θ.ιπ.). Λάζε ππάξρνπλ θαη ζε άιια δχν ζεκεία ηνπ ράξηε ζε φηη αθνξά ζηηο 

ζπλδέζεηο, εθεί φπνπ αλαθέξεηαη ε „εηζπλνή‟ θαη ε „εθπλνή‟ (νμπγφλν-θαηά ηελ εθπλνή-

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα), αιιά θαη ζηελ θίλεζε ηνπ „δηαθξάγκαηνο‟ (θαηεβαίλεη-θαηά ηε 

εθπλνή-αλεβαίλεη). Δλψ δελ είλαη ιάζνο ην πεξηερφκελν θαη απηφ πνπ ζέιεη λα γξάςεη ν 

καζεηήο, δελ είλαη νξζφο ν ηξφπνο πνπ ζπλδέεη ηηο έλλνηεο κεηαμχ ηνπο. Οη ππφινηπνη 

ζχλδεζκνη είλαη πεξηθξαζηηθνί θαη ζπλδέζνπλ ζσζηά ηηο έλλνηεο κεηαμχ ηνπο.  

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 3
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (πνιπ-δνκηθφ). 

 

Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Μεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

ην Δηθφλα 5.12. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο, 

φπσο αλαπηχρζεθε απφ ηνπο καζεηέο Μ3 θαη Μ6 θαηά ηε δεχηεξε ζπλεξγαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.12. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο (Μαζεηέο Μ3, Μ6) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

Ο ηειεπηαίνο ΔΥ είλαη γξακκηθφο θαη κνηάδεη λα έρεη θπθιηθή δνκή. Έρεη σο θεληξηθή 

έλλνηα ηελ έλλνηα ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ κία 
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εηθφλα αληίζηνηρε ηεο έλλνηαο. Γελ παξνπζηάδεη θακία δηαθιάδσζε θαη είλαη έλαο πνιχ 

απιφο δνκηθά ΔΥ. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Οη έλλνηεο είλαη πνιχ ιίγεο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δεπηεξεχνπζεο θαη δελ πεξηγξάθνπλ 

επαξθψο ηελ έλλνηα ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο. Απνπζηάδνπλ θχξηεο έλλνηεο 

φπσο, „νμπγφλν‟, „δηνμείδην ηνπ άλζξαθα‟, „αξηεξίεο‟, θ.α. Οη έλλνηεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

είλαη θαζεκεξηλέο θαη ζπληζηνχλ έλαλ ειιηπή ελλνηνινγηθά ράξηε. Απιά αλαθέξεη ηα κέξε 

θαη θάπνηα απφ ηα φξγαλα (ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο παξάδεηγκα ηελ ψξα ηεο 

δηδαζθαιίαο) ζηα νπνία πεξλάεη ην αίκα, θαηά ηελ κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο.Οη 

ζπλδέζεηο είλαη απιέο φπσο θαη νη ζχλδεζκνη, νη νπνίνη είλαη κνλνιεθηηθνί. Γελ ππάξρνπλ νη 

θαηάιιειεο έλλνηεο γηα λα ππάξρνπλ θαη νη θαηάιιειεο πνιχπινθεο ζπλδέζεηο. 

Παξαηεξείηαη κία επαλάιεςε ηεο ιέμεο „κεηά‟. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 3
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (πνιπ-δνκηθφ).  

 

Μειέηε πνξείαο καζεηή 

Ο καζεηήο Μ3 ζηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε μεθίλεζε αξθεηά θαιά κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. πγθεθξηκέλα, απφ ηνλ πξψην θηφιαο 

ελλνηνινγηθφ ράξηε έδεημε λα θαηαλνεί ηε θηινζνθία θαη ηελ ηερληθή ηεο ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. Καηαζθεχαζε έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε κε θαιά δνκηθά ελλνηνινγηθά θαη 

ζπλδεζκνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Αμίδεη λα ηνληζζεί φηη, έγηλε θαλεξή ε πξνζπάζεηα γηα 

πξνηαζηαθή ζχλδεζε ησλ ελλνηψλ.  

ε φηη έρεη λα θάλεη κε ην δεχηεξν ράξηε ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο, πνπ έγηλε 

ζε ζπλεξγαζία κε ην καζεηή Μ8 απνηειεί ίζσο ηνλ πιεξέζηεξν ράξηε, ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

άιινπο ησλ άιισλ νκάδσλ, γηα ηελ έλλνηα ηνπ καγλήηε. Παξέρεη ηηο πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο θαη απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ 

κειψλ πνπ ηνλ θαηαζθεχαζαλ, αθνχ εκπεξηείρε έλλνηεο πξνεξρφκελεο απφ ηηο ελλνηνινγηθέο 

δνκέο ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο. ηα ζεηηθά ηνπ πξνζκεηξνχληαη ην πιήζνο ησλ ελλνηψλ 

θαη ζπλδέζκσλ θαη νη πνιιέο ζρνιηθέο ιέμεηο πνπ ππεξηεξνχλ ησλ θαζεκεξηλψλ, ελψ ζηα 

αξλεηηθά, φηη ζε θάπνηα ζεκεία ππάξρνπλ νιφθιεξεο πξνηάζεηο θαη φρη θξάζεηο θαη 

επηπιένλ, ζε θάπνηνπο θφκβνπο ππάξρεη ην ξήκα θαη ζην ζχλδεζκν ην νπζηαζηηθφ, ελψ ζα 

έπξεπε λα ζπκβαίλεη ην αληίζηξνθν. Γεληθά, είλαη έλα πξντφλ θαιήο ζπλεξγαζίαο, θάηη ην 
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νπνίν θάλεθε απφ ηνλ ζπλερή δηάινγν ησλ δχν καζεηψλ ηελ ψξα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θαη ε 

δεκηνπξγία ηνπ ΔΥ επεξεάζηεθε ηζφξξνπα θαη απφ ηνπο δχν. 

ηελ θχξηα θάζε ηεο έξεπλαο ν καζεηήο θαηαζθεχαζε ζηνλ Ζ/Τ, αηνκηθά, έλαλ ΔΥ 

γηα ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. πσο πξνέθπςε θαη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν 

ζπγθεθξηκέλνο ΔΥ παξνπζηάδεη θάπνηα αξλεηηθά ζηνηρεία. Πξφθεηηαη γηα ιάζε ζηε 

ζπλδεζκνινγία παξά ζε ειιηπή νηθνδφκεζε ηνπ καζεηή. ε φηη έρεη λα θάλεη κε ην 

ινγηζκηθφ “Inspiration”, δελ αληηκεηψπηζε πξφβιεκα θαη εμνηθεηψζεθε γξήγνξα. Κάηη ην 

νπνίν πξέπεη λα ηνληζζεί είλαη φηη ν καζεηήο Μ3 αθηέξσζε πνιχ ρξφλν ζηε κνξθνπνίεζε 

ηνπ, θπξίσο ζηα ρξψκαηα, νπφηε ίζσο γη‟ απηφ δελ αθηέξσζε ρξφλν ζηνλ έιεγρν ηνπ ΔΥ.  

Ο ηέηαξηνο θαη ηειεπηαίνο ελλνηνινγηθφο ράξηεο πζηεξεί ζηελ αλαινγία ζρνιηθψλ 

θαζεκεξηλψλ ελλνηψλ, κε ηηο θαζεκεξηλέο λα πιεηνςεθνχλ θαη έρεη κηθξή πνηθηιία 

ζπλδέζκσλ. ε απηφ ηνλ ράξηε ν Μ3 ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Μ6, ηελ πεξηζζφηεξε ψξα 

ζπδεηνχζαλ γηα φρη ζρεηηθά κε ην ράξηε ζέκαηα, αξά δελ ππήξμε νπζηαζηηθή 

αιιειεπίδξαζε ησλ δχν κειψλ. Γελ αθηέξσζαλ αξθεηφ ρξφλν ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη απηφ 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ν Μ3, ελψ ζηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ 

Ζ/Τ βξήθε επράξηζηε ηε δηαδηθαζία ηεο κνξθνπνίεζεο κε ηα ρξψκαηα θαη ηα ζρήκαηα, ζε 

απηή ηε δξαζηεξηφηεηα δελ άιιαμε ηίπνηα απφ ηα πξνηεηλφκελα απφ ην ινγηζκηθφ ρξψκαηα 

θαη ζρήκαηα. 

πκπεξαίλνληαο, κεηά ηελ πνιχ θαιή πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε νη ελλνηνινγηθνί 

ράξηεο ηνπ καζεηή δελ εμειίρζεθαλ, φπσο αλακέλνληαλ, θαη εηδηθά ζηνλ ηειεπηαίν ΔΥ 

παξαηεξείηαη κία νπηζζνδξφκεζε. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην θχιιν αμηνιφγεζεο, φπνπ ζηε 

δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα φπνπ ε απάληεζε ηνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ειιηπήο. 
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5.1.4. Μαθηηήρ Μ4  

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Ηιηαθό Σύζηεκα 

ην Δηθφλα 5.13. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ4 θαηά ηελ πξψηε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.13. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ4) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ αθηηλσηφ ελλνηνινγηθφ ράξηε. Απηφ πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί, είλαη φηη 

δελ μερσξίδνπλ νη θφκβνη. Γελ ππάξρνπλ δηαθξηηέο έλλνηεο, παξά κφλν πξνηάζεηο θαη ιέμεηο. 

Ζ θεληξηθή έλλνηα βξίζθεηαη κφλν ζε θφκβν. Σνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε ηνλ ζπκπιεξψλνπλ 

δχν κηθξά ζθίηζα.  
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β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

πσο αλαθέξζεθε, δελ ππάξρνπλ μεθάζαξεο έλλνηεο. Γελ έρεη θαηαθέξεη λα εληνπίζεη θαη λα 

απνκνλψζεη ηηο έλλνηεο, ζπλεπψο ζε κεξηθά ζεκεία ππάξρνπλ νιφθιεξεο πξνηάζεηο. κσο, 

απηά ηα νπνία έρεη γξάςεη είλαη ζσζηά θαη θαιχπηνπλ επαξθψο ηελ έλλνηα ηνπ ειηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. Οη ζπλδέζεηο ησλ ελλνηψλ είλαη απνθιεηζηηθά κε ηελ θεληξηθή έλλνηα θαη νη 

ζχλδεζκνη είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πεξηθξαζηηθνί θαη πνιιέο θνξέο κέζα ζε έλα 

ζχλδεζκν, ππάξρεη κία έλλνηα πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί θφκβν (π.ρ. „πεξηθνξά‟, 

„πιαλήηεο‟) 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 2
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (κνλν-δνκηθφ). 

 

Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Η έλλνηα ηνπ Μαγλήηε 

Ο ΔΥ είλαη ίδηνο κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ Μ1 

 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

ην Δηθφλα 5.14. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ4 θαηά ηελ δεχηεξε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.14. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ4) 
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α. Γνκηθή αλάιπζε  

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ν ΔΥ είλαη γξακκηθφο, δείρλνληαο έηζη ηελ αιιεινπρία ησλ 

ελλνηψλ, πνπ πεξηγξάθνπλ ηε δνκή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Ο ελλνηνινγηθφο ράξηεο πεξηιακβάλεη φια ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε 

ζσζηή ζεηξά, φπσο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο εηζπλνήο θαη ηεο εθπλνήο. Δίλαη έλαο θαιφο 

ελλνηνινγηθφο ράξηεο, θαζψο θαιχπηεη ηηο θχξηεο έλλνηεο πνπ δηδάρηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο. Οη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ είλαη απιέο, θαζψο δελ ππάξρνπλ 

δηαζπλδέζεηο, αιιά είλαη ζσζηέο. Γελ ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλδέζεηο νη απαξαίηεηνη 

ζχλδεζκνη θαη φζνη ππάξρνπλ είλαη ξήκαηα, είηε θαζεκεξηλά (π.ρ. κπαίλεη, βγαίλεη), είηε 

ζρνιηθά (π.ρ. απνηεινχλ, θαηαιήγνπλ). ε φιεο φκσο ηηο πεξηπηψζεηο δεκηνπξγείηαη 

πξνηαζηαθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ, ε νπνία δηεπθνιχλεη ηελ αλάγλσζε ηνπ ράξηε. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 3
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (πνιπ-δνκηθφ). 

 

Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Μεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

ην Δηθφλα 5.15. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο, 

φπσο αλαπηχρζεθε απφ ηνπο καζεηέο Μ4, Μ12 θαη Μ13 θαηά ηε δεχηεξε ζπλεξγαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.15. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο (Μαζεηέο Μ4, Μ12, Μ13) 
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 α. Γνκηθή αλάιπζε 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ ράξηε κε ιίγεο έλλνηεο θαη ζπλδέζεηο. Έρεη ηε δνκή ηνπ γξακκηθνχ κε 

δχν δηαθιαδψζεηο. Ζ θεληξηθή έλλνηα μερσξίδεη ρξσκαηηθά απφ ηηο ππφινηπεο. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Οη έλλνηεο είλαη ιίγεο. πγθεθξηκέλα, καδί κε ηελ θεληξηθή έλλνηα ην ζχλνιν ησλ ελλνηψλ 

είλαη κφιηο πέληε. Δίλαη ζηα πιαίζηα ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο, αιιά 

πεξηγξάθνπλ γεληθά θαη δελ αλαιχνπλ ζε βάζνο ηελ κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Οη 

ζπλδέζεηο, αλ θαη ιίγεο, είλαη ζσζηέο. ιεο νη ζπλδέζεηο ζπλνδεχνληαη απφ ζπλδέζκνπο, νη 

νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη σο νξζνί, θαζψο ζπζρεηίδνπλ ηηο έλλνηεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

πξνθχπηεη ην απαηηνχκελν λφεκα. Τπάξρνπλ θαη πεξηθξαζηηθνί θαη κνλνιεθηηθνί ζχλδεζκνη 

θαη νη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηείλνπλ λα είλαη θαζεκεξηλέο. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 3
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (πνιπ-δνκηθφ). 

 

Μειέηε πνξείαο καζεηή 

Ο καζεηήο Μ4 απφ ηελ αξρή έδεημε ελδηαθέξνλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. Δλψ πξνζπάζεζε λα γξάςεη φζεο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ειηαθφ 

ζχζηεκα, δελ θαηάθεξε λα δηαρσξίζεη ηηο έλλνηεο θαη λα ηηο εληάμεη ζε θφκβνπο. Αθηέξσζε 

αξθεηφ ρξφλν θαη ήηαλ ν κφλνο καζεηήο, ν νπνίνο κε ην πέξαο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

θαηαζθεχαζε θαη έλαλ δεχηεξν ελλνηνινγηθφ ράξηε, κε ζέκα ηελ αγαπεκέλε ηνπο 

πνδνζθαηξηθή νκάδα. ε απηφ ηνλ ΔΥ ππήξρε ε παξνπζία θφκβσλ θαη νη έλλνηεο, αιιά θαη 

νη ζχλδεζκνη θαίλνληαη πην δηαθξηηά. Καη απηφ κπνξεί λα ζπλέβε γηα ην γεγνλφο φηη, ην 

ζέκα απηφ ήηαλ πην εχθνιν γηα ην καζεηή θαη κπφξεζε λα δηαρσξίζεη ηηο έλλνηεο. 

 ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο, ζπλεξγάζηεθε κε ην 

καζεηή Μ1 θαη φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ν καζεηήο επεξέαζε πεξηζζφηεξν ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ νκαδηθνχ ράξηε, θαζψο έκνηαδε πεξηζζφηεξν κε ηε δνκή ηνπ δηθνχ ηνπ 

αηνκηθνχ ΔΥ ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. Αλέιαβε εμ‟ 

νινθιήξνπ ηελ θαηαζθεπή ηνπ, αιιά ήηαλ δεθηηθφο ζε φ,ηη ηνπ έιεγε ν ζπκκαζεηήο ηνπ θαη 

πξφζπκνο λα θάλεη φ,ηη ηεο έιεγε. Καη ζηηο δχν απηέο δξαζηεξηφηεηεο ην πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδεη είλαη, φηη δελ κπνξεί λα μεθαζαξίζεη ηηο έλλνηεο θαη λα ηηο εληάμεη ζε θφκβν. 

κσο, ν νκαδηθφο ράξηεο ήηαλ δνκηθά αλψηεξνο απφ ηνπο δχν αηνκηθνχο ησλ δχν καζεηψλ. 

Άξα, ε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο έδξαζε πξνο φθεινο θαη ησλ δχν καζεηψλ.  
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ην ΔΥ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ν καζεηήο θαηαζθεχαζε έλαλ επαξθή 

ελλνηνινγηθφ ράξηε, ν νπνίνο πεξηείρε ηηο θχξηεο έλλνηεο. Απηή ηε θνξά ε δνκή ηνπ κνηάδεη 

πεξηζζφηεξν κε ηελ επηζπκεηή δνκή ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε, αθνχ είλαη δηαθξηηέο νη 

έλλνηεο θαη νη ζχλδεζκνη. ε φηη έρεη λα θάλεη κε ην ινγηζκηθφ, αξρηθά δπζθνιεχηεθε αιιά 

ζηελ πνξεία εμνηθεηψζεθε θαη πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη πηζαλφλ ε επαθή κε ην ινγηζκηθφ ηνλ 

βνήζεζε ζηελ νξζή θαηαζθεπή ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε.  

ηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο καζεηέο Μ12 θαη 

Μ13 ζηηο νπνίνπο ε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο είλαη ειιηπήο, ην νπνίν θαίλεηαη θαη απφ ηνλ 

ΔΥ ηνλ νπνίν δεκηνχξγεζαλ. Ο καζεηήο Μ4 βνήζεζε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ λα έξζνπλ ζε 

επαθή κε ην ινγηζκηθφ θαη αλάισζαλ αξθεηφ ρξφλν εθεί, θαζψο νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο 

δελ είραλ ηδηαίηεξε εμνηθείσζε κε ηνπο Ζ/Τ. Σειηθά, εθείλνο ήηαλ εθείλνο ν νπνίνο αλέιαβε 

ηελ ζρεδίαζε ηνπ. 

 πλνςίδνληαο, ν Μ4 ζηελ πνξεία θαηάθεξε λα θαηαζθεπάζεη θαινχο 

ελλνηνινγηθνχο ράξηεο αλ θαη απινχο, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη είρε νξζέο λνεηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, αιιά ίζσο φρη επαξθείο, ην νπνίν απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην θχιιν 

αμηνιφγεζεο, φπνπ απάληεζε ζσζηά, αιιά παξέιεηςε θάπνηεο έλλνηεο, θπξίσο ζην εξψηεκα 

πνπ αθνξνχζε ηελ κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. 
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5.1.5. Μαθηηήρ Μ5 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Ηιηαθό Σύζηεκα 

ην Δηθφλα 5.16. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ5 θαηά ηελ πξψηε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.16. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ5) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ αθηηλσηφ ράξηε, φπνπ φιεο νη έλλνηεο ζπλδένληαη κε ηελ θεληξηθή έλλνηα. 

Γελ ππάξρνπλ πνιιέο ζπλδέζεηο. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Σν πιήζνο ησλ ελλνηψλ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη είλαη ζρεηηθά κηθξφ. Πέξα απφ ηνπο 

πιαλήηεο, πνπ ζσζηά ηνπο έρεη βάιεη ζε θφκβν, έρεη ρξεζηκνπνηήζεη σο έλλνηα θαη ην ξήκα 

έρεη, ελψ θαλνληθά είλαη έλαο ζχλδεζκνο. Δπηπιένλ, έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ζε δχν 

πεξηπηψζεηο νιφθιεξε πξφηαζε σο έλλνηα, ελψ ζα κπνξνχζε λα αλαιπζεί ε πξφηαζε απηή 

ζε μερσξηζηέο έλλνηεο (π.ρ. ε θίλεζε ηεο Γεο γχξσ απφ ηνλ Ήιην → „Γε‟- θηλείηαη γχξσ απφ 

ηνλ- „Ήιην‟). Οη ζπλδέζεηο είλαη ιίγεο θαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ιάζνο ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

ράξηε είλαη φηη έρεη ζπλδέζεη ηελ „πεξηθνξά‟ θαη ηελ „πεξηζηξνθή‟ κε ην „ειηαθφ ζχζηεκα‟. 
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Οη ζχλδεζκνη, έηζη φπσο θαίλεηαη, είλαη κφιηο ηέζζεξηο, εθ ησλ νπνίσλ κφλν έλαο ξήκα, νη 

ππφινηπνη είλαη νπζηαζηηθά θαη ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο έλλνηεο („Γε‟, 

„πεξηθνξά‟, „πεξηζηξνθή‟). 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 2
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (κνλν-δνκηθφ). 

 

Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Η έλλνηα ηνπ Μαγλήηε 

ην Δηθφλα 5.17. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηεο έλλνηαο ηνπ καγλήηε, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ5 θαη ην καζεηή Μ7 θαηά ηελ πξψηε ζπλεξγαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.17. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηεο έλλνηαο ηνπ καγλήηε (Μαζεηέο Μ5,Μ7) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ αθηηλσηφ ράξηε, ν νπνίνο ζε θάπνηα ζεκεία παξνπζηάδεη γξακκηθφ 

δνκηθφ ηχπν. Δίλαη δηαθξηηνί νη θφκβνη θαη νη ζχλδεζκνη. Δπηπιένλ, ην ράξηε ηνλ 

ζπλνδεχνπλ δχν δσγξαθηέο, πνπ φκσο δελ ζπλδένληαη κε θάπνην θφκβν. 
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β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Αλαθέξνληαη νη θχξηεο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην καγλήηε. ε δχν πεξηπηψζεηο ππάξρεη 

ζε θφκβν νιφθιεξε πξφηαζε (π.ρ. „Οη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη κέζα ζην καγλεηηθφ πεδίν‟, 

φπνπ ν ζχλδεζκνο είλαη ε καγλεηηθή δχλακε, ελψ ε καγλεηηθή δχλακε είλαη έλλνηα) θαη ζε 

άιιε κία πεξίπησζε ζε έλαλ θφκβν ππάξρνπλ ηξεηο έλλνηεο καδί (πιαζηηθφ, κέηαιιν, μχιν). 

Οη ζπλδέζεηο είλαη ζσζηέο. Έηζη, δηακέζνπ ησλ ζπζρεηίζεσλ δεκηνπξγείηαη ε πξνηαζηαθή 

ζχλδεζε ησλ ελλνηψλ. Τπάξρεη πνηθηιία ζπλδέζκσλ, θαζψο ππάξρνπλ θαη πεξηθξαζηηθνί θαη 

κνλνιεθηηθνί θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο είλαη ξήκαηα. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 3
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (πνιπ-δνκηθφ). 

 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

Ο καζεηήο απνπζίαδε ηελ εκέξα θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθνύ ράξηε γηα ην αλαπλεπζηηθό 

ζύζηεκα. 

 

Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Μεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

ην Δηθφλα 5.18. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο, 

φπσο αλαπηχρζεθε απφ ηνπο καζεηέο Μ5 θαη Μ10 θαηά ηε δεχηεξε ζπλεξγαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.18. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο (Μαζεηέο Μ5, Μ10) 

  



125 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ αθηηλσηφ ράξηε πνπ νη ηέζζεξεηο έλλνηεο πνπ ππάξρνπλ, είλαη ζε ζρήκα 

ζηαπξνχ γχξσ απφ ηελ θεληξηθή έλλνηα. Δίλαη έλαο αξθεηά απιφο ράξηεο ζε φηη αθνξά ζηε 

δνκή ηνπ. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Οη έλλνηεο είλαη ιίγεο. πγθεθξηκέλα, καδί κε ηελ θεληξηθή έλλνηα ην ζχλνιν ησλ ελλνηψλ 

είλαη κφιηο πέληε. Δίλαη ζηα πιαίζηα ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο, αιιά είλαη πνιχ 

γεληθέο θαη δελ ηελ αλαιχνπλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη παξαλνήζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, εθεί φπνπ αλαγξάθεηαη φηη πάεη ζε φιν ην ζψκα, κπνξεί λα ζεσξεζεί ιάζνο, 

κπνξεί λα πεγαίλεη ην αίκα ζε φιν ηα ζψκα, αιιά δελ δηέξρεηαη απφ ηνπο πλεχκνλεο (κηθξή 

θπθινθνξία). Οη ηέζζεξηο ζπλδέζεηο είλαη ζσζηέο θαη νη ζχλδεζκνη, πνπ είλαη θαζεκεξηλά 

ξήκαηα, είλαη θαη απηνί νξζνί. Οη ζπζρεηίζεηο παξφιν πνπ είλαη απιέο, ραξαθηεξίδνληαη απφ 

αθξίβεηα. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 3
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (πνιπ-δνκηθφ). 

 

Μειέηε πνξείαο καζεηή 

Ο καζεηήο Μ5 ζηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε μεθίλεζε απφ έλαλ ΔΥ γηα ην ειηαθφ 

ζχζηεκα κε αξθεηά πξνβιεκαηηθά ζεκεία. Σα θπξίαξρα ιάζε ηνπ ήηαλ, ε ρξήζε νιφθιεξεο 

πξφηαζεο ζε θφκβν, αιιά θαη φηη ζπλέδεζε ηελ πεξηζηξνθή θαη ηελ πεξηθνξά κε ην Ζιηαθφ 

ζχζηεκα. Γελ έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο θαη απηφ θάλεθε θαη απφ ην φηη πξνζπαζνχζε λα δεη ηη θάλνπλ νη 

ζπκκαζεηέο ηνπ θαη δελ ζπγθεληξσλφηαλ ν ίδηνο ζην δηθφ ηνπ ραξηί. 

 ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα, ζπλεξγάζηεθε κε ην καζεηή Μ7, γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε γηα ην καγλήηε. Ήηαλ νη κφλνη καζεηέο πνπ ζρεδίαζαλ πξψηα 

πξφρεηξα έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε θαη χζηεξα ζρεδίαζαλ ην ράξηε πνπ παξνπζηάζηεθε 

παξαπάλσ. Ο καζεηήο Μ5 επεξέαζε πεξηζζφηεξν ηελ θαηαζθεπή ΔΥ, ελψ ν Μ7 σο πην 

ελζνπζηψδεο ηνλ παξφηξπλε λα πξνζζέζεη λέεο έλλνηεο θαη λα δσγξαθίζνπλ ηα δχν ζθίηζα. 

Ήηαλ κία θαιή ζπλεξγαζία θαη νη δχν καζεηέο πξνζπάζεζαλ λα απνηππψζνπλ φζν 

θαιχηεξα κπνξνχζαλ ηηο λνεηηθέο ηνπ αλαπαξαζηάζεηο ζηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε.  

ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο γηα ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, 

πνπ ήηαλ ζε αηνκηθφ επίπεδν, ν καζεηήο απνπζίαδε θαη έηζη δελ θαηάθεξε λα εκπιαθεί ζε 
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αθφκε κία δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, ε νπνία ζα ηνλ βνεζνχζε λα 

εμειηρζεί θαη λα βειηησζεί.  

Απηφ είρε αληίθηππν θαη ζηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα, πνπ έγηλε ζε νκαδηθφ κε ην 

καζεηή Μ10. Ήηαλ ε πξψηε ηνπ επαθή κε ην ινγηζκηθφ θαη καδί κε ην γεγνλφο φηη, είρε 

πεξάζεη θαη αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ηειεπηαία ελαζρφιεζή ηνπ κε ηελ 

ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε, δε ζπκκεηείρε ζρεδφλ θαζφινπ ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε. Δίρε πεξηζζφηεξν ην ξφιν ηνπ παξαηεξεηή θαη έηζη καδί κε ην 

ζπκκαζεηή ηνπ θαηαζθεχαζαλ έλαλ ΔΥ, πνπ αλήθεη ζε κηα απφ ηηο πην απιντθέο δνκέο 

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ. Σα φζα έγξαςαλ θάιππηαλ κφλν ηε θεληξηθή 

δηάζηαζε ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο. 

πλνςίδνληαο, θξίλεηαη φηη ζα κπνξνχζε λα ήηαλ δηαθνξεηηθή ε πνξεία ηνπ καζεηή, 

αλ είρε ζπκκεηάζρεη ζηελ αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαηαζθεπήο ΔΥ γηα ην αλαπλεπζηηθφ 

ζχζηεκα. ε φηη αθνξά ζην θχιιν αμηνιφγεζεο, ζην πξψην εξψηεκα παξέιεηςε δχν έλλνηεο 

θαη ζην δεχηεξν εξψηεκα απάληεζε ιάζνο αλαθέξνληαο ζηελ κεγάιε θπθινθνξία ηνπο 

πλεχκνλεο θαη φηη «ην αίκα αθήλεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη απνξξνθά νμπγφλν», ελψ 

ζπκβαίλεη ην αληίζεην θαηά ηε κεγάιε θπθινθνξία. Γελ είλαη ζίγνπξν θαηά πφζν απηή ε 

άζρεκε επίδνζε νθείιεηαη ζηελ απνπζία ηνπ απφ ηελ δεχηεξε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, ή ζηελ έιιεηςε νξζψλ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ απφ ηε 

δηδαζθαιία, ή ζε ζπλδπαζκφ ησλ δχν. 
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5.1.6. Μαθηηήρ Μ6 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Ηιηαθό Σύζηεκα 

ην Δηθφλα 5.19. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ6 θαηά ηελ πξψηε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.19 Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ6) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ αθηηλσηφ θαηά βάζε ράξηε, πνπ φκσο έρεη θαη ζηνηρεία ησλ δνκηθψλ 

ηχπσλ γξακκηθνχ θαη ηεξαξρηθνχ. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

Σηο έλλνηεο ησλ „πιαλεηψλ‟ θαη ησλ „δνξπθφξσλ‟ ηηο έρεη εληάμεη ζσζηά ζην ράξηε. κσο, 

έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θαη σο θφκβνπο νιφθιεξεο πξνηάζεηο γηα ηελ έλλνηα ηεο „πεξηθνξάο‟ 

θαη ηεο „πεξηζηξνθήο‟, ηηο νπνίεο έρεη ζπλδέζεη κε ην „Ζιηαθφ ζχζηεκα‟, ελψ ην ζσζηφ ζα 

ήηαλ λα ηηο ζπλδέζεη κε ηε „Γε‟. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ιάζνο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε είλαη 

φηη έρεη γξάςεη ην εμήο: «ην ειηαθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ εθαηνληάδεο αζηέξηα, εθ ησλ 

νπνίσλ έλα είλαη ν Ήιηνο». Οη ζπλδέζεηο δελ είλαη πνιιέο θαη θάπνηεο ιέμεηο πνπ 
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ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ζχλδεζκνη, νπζηαζηηθά είλαη έλλνηεο, φπσο νη έλλνηεο ηεο „Γεο‟, ηεο 

„πεξηθνξάο‟ θαη ηεο „πεξηζηξνθήο‟. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 2
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (κνλν-δνκηθφ). 

 

Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Η έλλνηα ηνπ Μαγλήηε 

ην Δηθφλα 5.20. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηεο έλλνηαο ηνπ καγλήηε, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ6 θαη ην καζεηή Μ9 θαηά ηελ πξψηε ζπλεξγαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Εικόνα 5.20 Εννοιολογικόρ σάπηηρ ηηρ έννοιαρ ηος μαγνήηη (Μαθηηέρ Μ6,Μ9) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

Δίλαη έλαο αθηηλσηφο ελλνηνινγηθφο ράξηεο, φπνπ ζχλδεζκνη θαη έλλνηεο βξίζθνληαη φια ζε 

θφκβνπο (θνπηάθηα). Πεξηέρεη θαη δχν κηθξά ζθίηζα ηα νπνία επεμεγνχλ δχν έλλνηεο. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Οη έλλνηεο δελ μερσξίδνπλ απφ ηνπο ζπλδέζκνπο θαη ππάξρεη πνηθηιία ζηνλ ηχπν ησλ 

ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν καζεηήο. Πξφθεηηαη, είηε γηα νπζηαζηηθά, είηε γηα ξήκαηα, είηε 
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γηα νιφθιεξεο θξάζεηο. Δίλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζρνιηθέο θαη πεξηγξάθνπλ ζσζηά ηελ 

έλλνηα ηνπ καγλήηε. κσο, ιείπνπλ θαη θχξηεο έλλνηεο, φπσο ην „καγλεηηθφ πεδίν‟. Οη 

ζπλδέζεηο θαη νη ζχλδεζκνη δε δηαθξίλνληαη θαη απηνί μεθάζαξα. Σα ξήκαηα πνπ θαίλεηαη λα 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο ζχλδεζκνη είλαη θαζεκεξηλέο ιέμεηο ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δελ 

γίλεηαη ζσζηά ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο έλλνηεο, φπσο ην «ν καγλήηεο έρεη 

ζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά». 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 3
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (πνιπ-δνκηθφ). 

 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

ην Δηθφλα 5.21. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ6 θαηά ηελ δεχηεξε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.21. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ6) 
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α. Γνκηθή αλάιπζε 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ πεξίπινθν ελλνηνινγηθφ ράξηε, ν νπνίνο δελ παξνπζηάδεη έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν δνκηθφ ηχπν. ε θάπνηα ζεκεία είλαη γξακκηθφο, ζε άιια ηεξαξρηθφο αθφκα 

θαη ζε έλα ζεκείν ζην θάησ κέξνο ηνπ ΔΥ είλαη θπθιηθφο. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Πεξηιακβάλεη αξθεηέο έλλνηεο, ηφζν θχξηεο, φζν θαη δεπηεξεχνπζεο, πνπ πεξηγξάθνπλ 

πιήξσο ηελ έλλνηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη πεξηζζφηεξεο είλαη ζρνιηθέο, αλ θαη 

έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θαη ξήκαηα θαη επίζεηα κέζα ζε θφκβνπο. Δλψ αλαθέξεη φια ηα κέξε 

ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, δελ ηα αλαγξάθεη ζε κία αιπζίδα, ψζηε λα δεκηνπξγείηαη 

κηα αθνινπζία. Έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο έλλνηεο δχν θνξέο, φπσο ηε ιέμε „πλεχκνλεο‟ 

θαη „νμπγφλν‟, ελψ ζα κπνξνχζε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη κία θνξά θαη λα δνκήζεη έλαλ 

ελλνηνινγηθφ ράξηε κε ηε δνκή δηθηχνπ. Οη ζπλδέζεηο είλαη πνιιέο θαη νη ζχλδεζκνη πνπ ηηο 

ζπλνδεχνπλ είλαη κνλνιεθηηθνί θαη πεξηθξαζηηθνί. Σα ξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη 

θαζεκεξηλά. Σν ζεηηθφ είλαη φηη παξαηεξνχληαη ζπζρεηίζεηο θαη πξνηαζηαθή ζχλδεζε ησλ 

ελλνηψλ. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 4
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (ζπζρεηηζηηθφ). 

 

Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Μεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

Ο ΔΥ είλαη ίδηνο κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ Μ3. 

 

Μειέηε πνξείαο 

ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε ν καζεηήο Μ6 θαηαζθεχαζε έλαλ ΔΥ γηα ην ειηαθφ 

ζχζηεκα κε θάπνηα ιάζε θαη ελλνηνινγηθά θαη δνκηθά, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο έδεημε φηη 

θαηαλφεζε ηε δηαδηθαζία ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο.  

Απηφ θάλεθε θαη απφ ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο, 

φπνπ καδί κε ην καζεηή Μ9 θαηαζθεχαζαλ έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε, ν νπνίνο αλ θαη 

παξνπζίαδε θαη απηφο θάπνηα ιάζε ήηαλ θαλεξά βειηησκέλνο απφ ηνλ αηνκηθφ ΔΥ ηνπ 

καζεηή. Τπήξρε ζρεηηθά ηζφξξνπε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ, αιιά ν Μ6 ήηαλ απηφο πνπ 

επεξεάζηεθε πεξηζζφηεξν θαη πηζαλφλ απνθφκηζε έκκεζα νθέιε, δεδνκέλνπ φηη θαη φηαλ 

έδξαζε μαλά αηνκηθά απέδσζε θαιχηεξα.  

ηελ θχξηα θάζε ηεο έξεπλαο θαη ζηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

ράξηε ν καζεηήο Μ6 δελ πηνζέηεζε ηε δνκή ηεο δηδαζθαιίαο θαη δελ έγξαςε ηα κέξε ηνπ 
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αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε θάπνηα ζεηξά ή αθνινπζία, φπσο ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ. 

Έγξαςε φιεο ηηο απαξαίηεηεο έλλνηεο θαη ζπλεπψο απνδείρζεθε φηη είρε νξζέο λνεηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο. Οη ζπλδέζεηο θαη νη ζχλδεζκνη ήηαλ ζσζηνί, αλ θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

θαζεκεξηλνί. Σέινο, ζα κπνξνχζε λα απνθχγεη ηελ επαλάιεςε ησλ ελλνηψλ, αιιά πηζαλφλ 

ην έθαλε, γηαηί ζα ήηαλ αλαγθαζκέλνο λα ραξάμεη γξακκέο, πνπ ζα δπζθφιεπαλ ηελ 

αλάγλσζε ηνπ ράξηε.  

ηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, φπσο αλαθέξζεθε, ν 

καζεηήο Μ6 ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Μ3 θαη ηελ πεξηζζφηεξε ψξα ζπδεηνχζαλ γηα φρη 

ζρεηηθά κε ην ράξηε ζέκαηα, αξά δελ ππήξμε νπζηαζηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ δχν κειψλ. 

Έθηηαμαλ ζρεηηθά γξήγνξα ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε, ν νπνίνο αλ θαη ιηηφο πεξηέγξαθε 

ζπλνπηηθά ηελ κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Ο Μ6 ήηαλ εθείλνο πνπ ζρεδίαζε ηνλ ΔΥ 

ζηνλ Ζ/Τ θαη δελ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, εθ‟ φζν είρε ηελ βνήζεηα ηνπ Μ3. 

Γελ αζρνιήζεθε κε ηελ πεξαηηέξσ κνξθνπνίεζε ηνπ ΔΥ, παξά κφλν πξφζζεζαλ κία εηθφλα 

απφ ην δηαδίθηπν.  

Ο καζεηήο ζην θχιιν αμηνιφγεζεο έγξαςε κε ηε ζσζηή ζεηξά ηα κέξε ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ ζηε δεχηεξε εξψηεζε αληέδξαζε φπσο ζηελ 

δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, πεξηγξάθνληαο πνιχ ζπλνπηηθά θαη κε 

θαζεκεξηλέο έλλνηεο ηελ κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο.  
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5.1.7. Μαθηηήρ Μ7 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Ηιηαθό Σύζηεκα 

(Ο καζεηήο δελ έλησζε ζίγνπξνο κε ην ζέκα θαη δελ ήζειε λα ζρεδηάζεη ΕΥ γηα ην Ηιηαθό ύζηεκα θαη 

έηζη δόζεθαλ ελαιιαθηηθά ζέκαηα όπσο αγαπεκέλε νκάδα, ρώξα, θιπ.) 

ην Δηθφλα 5.22. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηεο αγαπεκέλεο νκάδαο ηνπ καζεηή 

(Οιπκπηαθφο), φπσο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ7 θαηά ηελ πξψηε αηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.22. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ Οιπκπηαθνύ (Μαζεηήο Μ7) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ αθηηλσηφ ράξηε, ν νπνίνο ζε έλα ζεκείν ηνπ γίλεηαη ηεξαξρηθφο, εθεί 

φπνπ αλαθέξνληαη νη παίρηεο. Οη έλλνηεο θαη νη ζχλδεζκνη δηαθξίλνληαη μεθάζαξα. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Οη έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη ιίγεο, αιιά βαζηθέο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Λφγσ ηνπ ζέκαηνο, δελ κπνξνχκε λα ηηο δηαθξίλνπκε ζε ζρνιηθέο θαη 

θαζεκεξηλέο. Οη ζπλδέζεηο ζην ζεκείν φπνπ ν ράξηεο γίλεηαη ηεξαξρηθφο, δελ είλαη ζσζηέο, 

θαζψο ζπλδέεη ηνπο παίθηεο κε έλαλ αλνξζφδνμν ηξφπν, αιιά ζηνλ ππφινηπν ΔΥ ππάξρνπλ 

ζχλδεζκνη, νη νπνίνη αλ θαη νπζηαζηηθά, ζπζρεηίδνπλ ηηο έλλνηεο κεηαμχ ηνπο. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 2
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (κνλν-δνκηθφ). 
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Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Η έλλνηα ηνπ Μαγλήηε 

Ο ΔΥ είλαη ίδηνο κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ Μ5 

 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

ην Δηθφλα 5.23. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ7 θαηά ηελ δεχηεξε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.23. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ7) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ ΔΥ κε αθαλφληζηε δνκή, πνπ ζε θάπνηα ζεκεία γίλεηαη γξακκηθφο. 

Λείπνπλ θάπνηνη ζχλδεζκνη ζε θάπνηεο ζπλδέζεηο. Δπίζεο, ππάξρνπλ ηέζζεξα(4) ζθηηζάθηα 

πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο έλλνηεο. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Οη έλλνηεο δελ θαιχπηνπλ επαξθψο ηελ έλλνηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θάπνηεο 

απφ απηέο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη είλαη θαη θαζεκεξηλέο (κχηε, ζηφκα). Έρεη επαλαιάβεη 

θάπνηεο θαη ιείπνπλ ζεκαληηθέο έλλνηεο απφ ηνλ ΔΥ (π.ρ. βξφγρνη, πλεχκνλεο). Παξνπζηάδεη 

αξθεηά ελλνηνινγηθά ιάζε (π.ρ. „ηξαρεία‟- „θπςειίδεο‟- „ιάξπγγαο‟, „θάξπγγαο‟). Οη 

ζπλδέζεηο δε δηαθξίλνληαη μεθάζαξα θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ ζπζρεηίδνπλ ζσζηά ηηο 

έλλνηεο. Οη ζχλδεζκνη, αλ θαη ξήκαηα, πξάγκα ην νπνίν θαλεξψλεη ηελ θαηαλφεζε ηεο 
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αλάγθεο γηα χπαξμε πξνηαζηαθήο ζχλδεζεο ησλ ελλνηψλ, δελ είλαη φινη ηνπο νξζνί (π.ρ. 

„αλαπλνή‟- πεγαίλεη- „ιάξπγγα‟). 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 2
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (κνλν-δνκηθφ). 

 

Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Μεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

Ο ΔΥ είλαη ίδηνο κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ Μ1 

 

Μειέηε πνξείαο καζεηή 

Πξηλ μεθηλήζεη ε νπνηαδήπνηε πεξηγξαθή ηεο πνξείαο γηα ην καζεηή Μ7 ζα πξέπεη 

λα αλαθεξζνχλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

καζεηήο ήηαλ αιινδαπφο θαη είρε κφλν δχν ρξφληα ζηελ Διιάδα. ηελ νκηιία δελ 

αληηκεηψπηδε ηδηαίηεξν πξφβιεκα, αιιά δελ είρε εμνηθεησζεί κε ηελ γξαθή θαη απηφ 

θαίλεηαη θαη απφ ηνπο δχν αηνκηθνχο ράξηεο πνπ θαηαζθεχαζε. ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή 

θάζε δήισζε φηη, δελ ήμεξε λα γξάςεη γηα ην Ζιηαθφ ζχζηεκα, αιιά ήζειε λα ζρεδηάζεη θαη 

απηφο, φπσο νη ζπκκαζεηέο ηνπ, έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε. Έηζη ηνπ δφζεθε σο ζέκα ε 

αγαπεκέλε ηνπ νκάδα. Γεκάηνο ελζνπζηαζκφ, πνπ πηζαλφλ λα νθεηιφηαλ ζην ζέκα, ζρεδίαζε 

έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε, ν νπνίνο αλ θαη παξνπζίαδε θάπνηα ιάζε ήηαλ κία θαιή 

πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπ καζεηή.  

ηελ νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο ζπλεξγάζηεθε κε ην 

καζεηή Μ5. πσο αλαθέξζεθε, ήηαλ νη κφλνη πνπ ζρεδίαζαλ πξψηα έλαλ πξφρεηξν 

ελλνηνινγηθφ ράξηε. Ο καζεηήο Μ7 απαιιαγκέλνο απφ ην «βάξνο» ηνπ λα γξάςεη, κπφξεζε 

θαη εθθξάζηεθε ειεχζεξα θαη ζπλεξγάζηεθε αξθεηά θαιά κε ην ζπκκαζεηή ηνπ, ν νπνίνο 

κε ηε ζεηξά ηνπ δηφξζσλε ηηο φπνηεο ιαλζαζκέλεο δηαηππψζεηο ηνπ καζεηή. 

 ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα ηεο αηνκηθήο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ν 

καζεηήο πάιη ήξζε αληηκέησπνο κε ην γεγνλφο φηη έπξεπε λα γξάςεη κφλνο ηνπ. 

Γεκηνχξγεζε έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε κε πνιιά πξνβιεκαηηθά ζεκεία θαη ζε ελλνηνινγηθφ 

θαη ζε ζπλδεζκνινγηθφ επίπεδν. Δίρε ζρεηηθά θαιέο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ην ζέκα, 

αιιά δελ ήηαλ αξθεηά ηζρπξέο θαη ην γισζζηθφ πξφβιεκα ηνλ εκπφδηζε γηα θάηη θαιχηεξν. 

Σν ζεηηθφ ήηαλ φηη θάλεθε λα θαηαλνεί ηελ αλάγθε γηα πξνηαζηαθή ζχλδεζε ησλ ελλνηψλ κε 

ξεκαηηθνχο ζπλδέζκνπο, αιιά θαη ε ρξήζε ζθίηζσλ, πνπ ίζσο ηνλ δηεπθφιπλε λα 

απνηππψζεη απηά πνπ ήμεξε.  
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ηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Μ1 θαη ηνλ Μ11. Ήζειε λα 

πεηξακαηηζηεί κε ην ινγηζκηθφ θαη γη‟ άιιε κηα θνξά έδεημε πξφζπκνο λα ζρεδηάζεη έλαλ 

ελλνηνινγηθφ ράξηε. Με ηε βνήζεηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ θαη θπξίσο ηνπ Μ1, 

θαηαζθεχαζαλ έλαλ πνιχ θαιφ ελλνηνινγηθφ ράξηε θαη δνκηθά ελλνηνινγηθά θαη ζε φηη έρεη 

λα θάλεη κε ηηο ζπζρεηίζεηο. 

πλνςίδνληαο, ν Μ7 έδξαζε θαιχηεξα ζε νκαδηθφ επίπεδν θαη επσθειήζεθε πιήξσο 

ηεο φπνηαο ζπλεξγαζίαο είρε. ε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη θπξίσο ηηο αηνκηθέο θαηέβαιε 

κεγάιε πξνζπάζεηα. Καηαλφεζε ηελ ηερληθή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, φπσο θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθφ, αιιά ην πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδε κε ηελ έθθξαζε δελ ηνλ 

άθεζε λα εμειηρζεί θαη λα θηάζεη ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

έδξαζαλ πξνο φθεινο ηνπ θαη θάλεθε θαη απφ ην ηειηθφ θχιιν αμηνιφγεζεο, φπνπ έγξαςε 

ζηελ πξψηε άζθεζε έγξαςε ηηο ίδηεο έλλνηεο πνπ είρε γξάςεη θαη ζηνλ αληίζηνηρν 

ελλνηνινγηθφ ράξηε, κφλν πνπ απηή ηε θνξά ήηαλ φιεο ηνπο ζρνιηθέο (ξηληθή θνηιφηεηα, 

αληί γηα κχηε). ηε δεχηεξε εξψηεζε έγξαςε κία γεληθή πεξηγξαθή ηεο κεγάιεο 

θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί, φηη αζρνιήζεθε ηδηαηηέξσο κε ην ζθίηζν, 

φπνπ δσγξάθηζε κε ιεπηνκέξεηα απηά πνπ ήμεξε, ίζσο γηαηί έλησζε πεξηζζφηεξν αζθαιήο. 
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5.1.8. Μαθηηήρ Μ8 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Ηιηαθό Σύζηεκα 

ην Δηθφλα 5.24. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ8 θαηά ηελ πξψηε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.24. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ8) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

Αλήθεη ζην δνκηθφ ηχπνπ ηνπ δηθηχνπ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ζχλζεην ελλνηνινγηθφ ράξηε κε 

πνιινχο ζπλδέζεηο θαη δηαζπλδέζεηο. Οη έλλνηεο αλ θαη δελ βξίζθνληαη φιεο ζε θφκβν, είλαη 

φιεο ππνγξακκηζκέλεο θαη δηαθξίλνληαη μεθάζαξα. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Έρεη ζπκπεξηιάβεη αξθεηέο έλλνηεο, φιεο ηνπο ζρνιηθέο. Λείπνπλ νη έλλνηεο ηεο 

„πεξηζηξνθήο‟ θαη ηεο „πεξηθνξάο‟ απφ ηε δνζείζα ιίζηα, αιιά είλαη έλαο αξθεηά 

πεξηεθηηθφο ράξηεο ζε φηη αθνξά ζην ελλνηνινγηθφ θνκκάηη θαη πεξηέρεη θαη έλλνηεο εθηφο 

ηεο ιίζηαο (π.ρ. χπαξμε κέξαο θαη λχρηαο, χπαξμε επνρψλ). Οη ζπλδέζεηο είλαη πνιιέο θαη ην 
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θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ράξηε είλαη φηη ππάξρνπλ θαη δηαζπλδέζεηο. Οη ζχλδεζκνη είλαη 

κνλνιεθηηθνί, θπξηαξρεί ην ξήκα „έρεη‟, αιιά θαη πεξηθξαζηηθνί. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 3
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (πνιπ-δνκηθφ). 

 

Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Η έλλνηα ηνπ Μαγλήηε 

Ο ΔΥ είλαη ίδηνο κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ Μ3. 

 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

ην Δηθφλα 5.25. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ8 θαηά ηελ δεχηεξε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.25. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ8) 
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α. Γνκηθή αλάιπζε 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ γξακκηθφ ράξηε, θάλνληαο έηζη θαλεξφ, φηη πξφθεηηαη γηα κία πεξηγξαθή 

δηαδηθαζίαο. Οη ζπλδέζεηο θαη νη έλλνηεο ζηνπο θφκβνπο δηαθξίλνληαη μεθάζαξα. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

ιεο νη έλλνηεο είλαη ζρνιηθέο ηνπνζεηεκέλεο κε ζσζηή ζεηξά θαη πεξηγξάθνπλ επαξθψο ην 

αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. Αλ θαη σο θεληξηθή έλλνηα έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αλαπλνή, έρεη 

παξαιείςεη ηηο δχν βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή, ηελ „εηζπλνή‟ θαη ηελ „εθπλνή‟. 

Με ηνλ ΔΥ θαίλεηαη θπξίσο λα πεξηγξάθεη ηε δνκή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Μία 

επηπιένλ/δεπηεξεχνπζα πιεξνθνξία πνπ πξνζέζεζε ζηνλ Δ.Υ είλαη, φηη απφ ηε ξηληθή 

θνηιφηεηα «αλαπλένπκε θαιχηεξα», θάηη ην νπνίν είρε αλαθεξζεί ζηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο, φηη είλαη θαιχηεξν λα εηζπλένπκε θαιχηεξα απφ ηε ξηληθή θνηιφηεηα. Οη 

ζπλδέζεηο είλαη ζσζηέο θαη νη ζχλδεζκνη πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ δεκηνπξγνχλ ζσζηέο 

ζπζρεηίζεηο. Αλ θαη νη είλαη ζχλδεζκνη θαζεκεξηλνί (επαλαιακβάλεηαη ζπλερψο ην ξήκα 

«πεγαίλεη»), ζεηηθφ είλαη φηη, ζρεκαηίδεηαη ε απαξαίηεηε πξνηαζηαθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο 

έλλνηεο. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 3
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (πνιπ-δνκηθφ). 

 

Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Μεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

ην Δηθφλα 5.26. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο, 

φπσο αλαπηχρζεθε απφ ηνπο καζεηέο Μ8 θαη Μ9 θαηά ηε δεχηεξε ζπλεξγαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. 

 

Δηθόλα 5.26. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο (Μαζεηέο Μ8, Μ9) 
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α. Γνκηθή αλάιπζε 

Δίλαη έλαο γξακκηθφο ράξηεο πνπ δείρλεη ηελ αθνινπζία κία δηαδηθαζίαο. Απφ ηνλ ηξφπν 

πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη νη θφκβνη θαίλεηαη φηη είλαη κηα θπθιηθή δηαδηθαζία. Πεξηέρεη κία 

κηθξή εηθφλα απφ ην δηαδίθηπν πνπ ζπκπιεξψλεη ην ράξηε . Σέινο, παξνπζηάδεη πνηθηιία 

ρξσκάησλ. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Οη έλλνηεο πεξηγξάθνπλ ηε κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Δίλαη φιεο νη έλλνηεο, ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ζρνιηθέο, ραξαθηεξίδνληαη σο θχξηεο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. Ο ΔΥ θαίλεηαη ζαλ κία κεγάιε πξφηαζε. Οη ζχλδεζκνη δελ 

είλαη απνιχησο νξζνί. Γηα παξάδεηγκα „πφδηα‟-αθήλεη-„νμπγφλν‟-παίξλεη- δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα‟. Αλ δνχκε αλ δχν ηηο έλλνηεο δε δεκηνπξγείηαη λφεκα, αιιά σο φινλ πεξηγξάθεηαη 

ζσζηά ε κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 3
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (πνιπ-δνκηθφ). 

 

Μειέηε πνξείαο καζεηή 

Γίλεηαη ιφγνο γηα έλαλ καζεηή, ν νπνίνο θάλεθε ζαλ λα γλσξίδεη ήδε ηελ δηαδηθαζία 

ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. Απφ ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο ζρεδίαζε ίζσο ηνλ πην πνιχπινθν ράξηε, ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Μπνξεί λα κελ πεξηείρε πιεζψξα ελλνηψλ, αιιά ε φιε δνκή 

ηνπ ΔΥ θαη ν ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ ελλνηψλ θαλεξψλνπλ ηζρπξέο θαη νξζέο λνεηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο γηα ην ειηαθφ ζχζηεκα θαη φηη θαηέθηεζε ακέζσο ηελ ηερληθή ηεο 

ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. Δίρε θάπνηα κηθξά θαη φρη ηφζν ζεκαληηθά ιάζε, αιιά φπσο 

απνδείρζεθε ζηηο επφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ηα μεπέξαζε θαη θαηαζθεχαζε πνιχ θαινχο 

δνκηθά, ελλνηνινγηθά θαη ζπλδεζκνινγηθά ράξηεο. 

ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ηεο ίδηαο θάζεο, φπνπ ζπλεξγάζηεθε κε ην καζεηή Μ3, 

θαηαζθεχαζαλ έλαλ απφ ηνπο πιεξέζηεξνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο. πσο πξναλαθέξζεθε, 

ν ζπγθεθξηκέλνο ΔΥ παξέρεη ηηο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ πνπ ηνλ θαηαζθεχαζαλ, αθνχ εκπεξηείρε 

έλλνηεο πξνεξρφκελεο απφ ηηο ελλνηνινγηθέο δνκέο ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο. Γεληθά 

είλαη έλα πξντφλ θαιήο ζπλεξγαζίαο, θάηη ην νπνίν θάλεθε απφ ηνλ ζπλερή δηάινγν ησλ δχν 

καζεηψλ ηελ ψξα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θαη ε δεκηνπξγία επεξεάζηεθε ηζφξξνπα θαη απφ 

ηνπο δχν.  
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ηελ αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο γηα ην 

αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, ζρεδίαζε έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε ζην ραξηί. Σν κφλν ιάζνο πνπ 

μερσξίδεη είλαη φηη, ελψ έβαιε σο θεληξηθή έλλνηα ηελ αλαπλνή δελ αλέθεξε ηηο έλλνηεο 

νμπγφλν θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ηηο έλλνηεο ηεο εηζπλνήο θαη εθπλνήο. Πξφθεηηαη γηα 

έλαλ ΔΥ πνπ πεξηγξάθεη νξζά ηε δνκή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, ήηαλ απφ 

ηνπο καζεηέο, πνπ επηζπκνχζε λα δνπιέςεη κε ην ινγηζκηθφ θαη απηφ θάλεθε θαζψο ηελ 

πεξηζζφηεξε ψξα θνίηαδε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ πνπ ήηαλ κπξνζηά απφ ηνπο Ζ/Τ.  

 ηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ζπλεξγάζηεθε κε ην καζεηή Μ9 θαη ζπλεξγάζηεθαλ 

αξθεηά δεκηνπξγηθά θαηαζθεπάδνληαο έλαλ αξθεηά θαιφ ελλνηνινγηθφ ράξηε. Ο Μ8 ήηαλ 

απηφο πνπ θάζηζε κπξνζηά απφ ηνλ Ζ/Τ θαη αλέιαβε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ράξηε κε ηνλ 

ζπκκαζεηή ηνπ λα ηνπ δίλεη ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Φάλεθε φηη επεξέαζε εθείλνο πεξηζζφηεξν ηελ θαηαζθεπή ηνπ ράξηε ζην δνκηθφ θνκκάηη, 

θαζψο ν ηξφπνο πνπ αλαπηχζζεηαη ζην ρψξν ν ΔΥ, είλαη ίδηνο κε εθείλνλ ηεο πξνεγνχκελε 

δξαζηεξηφηεηαο. Ο ΔΥ ήηαλ απφ ηνπο πιεξέζηεξνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζεο θαη ήηαλ 

πξντφλ θαιήο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν καζεηψλ.  

πλνςίδνληαο, ν καζεηήο Μ8 θαηαθηψληαο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηελ ηερληθή ηεο 

ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θαηάθεξε λα απνηππψζεη ηηο νξζέο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ηνπ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο έξεπλαο. Απηφ απνδείρζεθε θαη ζην ηειηθφ θχιιν αμηνιφγεζεο, 

φπνπ θαη ζηηο δχν εξσηήζεηο απάληεζε εχζηνρα. Σέινο, ζρεδίαζε ζσζηά θαη κε ιεπηνκέξεηα 

ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα ζην ζθίηζν. 
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5.1.9. Μαθηηήρ Μ9 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Ηιηαθό Σύζηεκα 

(Ο καζεηήο απνπζίαδε ηελ εκέξα θαηαζθεπήο ηνπ ελλνηνινγηθνύ ράξηε γηα ην «Ηιηαθό 

ύζηεκα», αιιά έθηηαμε κόλνο ηνπ ζην ζπίηη ζην “Word” ηνλ παξαθάησ ράξηε) 

ην Δηθφλα 5.27. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ9 θαηά ηελ πξψηε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.27. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ9) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

Δίλαη έλαο ελλνηνινγηθφο ράξηεο, φπνπ θαη νη έλλνηεο θαη νη ζχλδεζκνη βξίζθνληαη ζε 

θνπηάθηα. Γελ αλήθεη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν δνκηθφ ηχπν, ζε έλα ζεκείν γίλεηαη 

ηεξαξρηθφο, εθεί φπνπ αλαγξάθνληαη νη „πιαλήηεο‟. Κάζε έλλνηα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ 

αληίζηνηρε εηθφλα πνπ ηελ επεμεγεί. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Πεξηιακβάλεη κφλν ηα νπξάληα ζψκαηα ηνπ „Ζιηαθνχ ζπζηήκαηνο‟ σο έλλνηεο. Να ηνληζηεί 

φηη δελ είρε ηε ιίζηα κε ηηο έλλνηεο θαη ζπλεπψο, δελ εκπινχηηζε πεξαηηέξσ ην ράξηε ηνπ. Οη 

ζπλδέζεηο είλαη ζσζηέο, αλ θαη απφ έλα ζεκείν ιείπνπλ, πηζαλφλ ιφγσ δπζθνιίαο έλσζεο 

ηνπο κε ην “Word”. Σξεηο κφιηο είλαη νη ζχλδεζκνη, εθ ησλ νπνίσλ νη δχν είλαη ξήκαηα. Αλ 

θαη ιίγεο νη ζπζρεηίζεηο είλαη νξζέο. 
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Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 2
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (κνλν-δνκηθφ). 

 

Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Η έλλνηα ηνπ Μαγλήηε 

Ο ΔΥ είλαη ίδηνο κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ Μ6. 

 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

ην Δηθφλα 5.28. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ9 θαηά ηελ δεχηεξε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

Δηθόλα 5.28. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ9) 
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α. Γνκηθή αλάιπζε 

Δίλαη έλαο γξακκηθφο ΔΥ, ν νπνίνο θαλεξψλεη κία αθνινπζία, εθείλε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Κάζε έλλνηα ζπλνδεχεηαη θαη απφ κία εηθφλα πνπ επεμεγεί ηελ έλλνηα. 

Παξνπζηάδεη πνηθηιία ρξσκάησλ. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Οη έλλνηεο απνηεινχλ φια ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δίλαη ζρνιηθέο θαη 

πεξηγξάθνπλ κε ηε ζσζηή ζεηξά ηε δνκή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο ηξφπνο πνπ 

έρεη ηνπνζεηήζεη ηηο έλλνηεο „ξηληθή θνηιφηεηα‟ θαη „ζηνκαηηθή θνηιφηεηα‟ ζην ίδην επίπεδν, 

αιιά θαη ηηο ππφινηπεο έλλνηεο ππνδειψλνπλ φηη, έρεη θαηαλνήζεη ηε δηαδξνκή ηνπ 

νμπγφλνπ ζην αλζξψπηλν ζψκα. Λάζνο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη, έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ην 

ξήκα „θαηαιήγεη‟ ζε δχν πεξηπηψζεηο θαη ην έρεη εληάμεη ζε θφκβν, ελψ θαλνληθά είλαη 

ζχλδεζκνο. σζηνί νη ζχλδεζκνη θαη ζπζρεηίδνπλ κε θαηάιιειν ηξφπν ηηο έλλνηεο ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε. Οη ξεκαηηθνί ζχλδεζκνη είλαη ζρνιηθέο ιέμεηο, ελψ ραξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε ζπρλή ρξήζε ηνπ κεηά γηα λα δειψζεη ηελ αθνινπζία πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 4
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (ζπζρεηηζηηθφ). 

 

Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Μεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

Ο ΔΥ είλαη ίδηνο κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ Μ8. 

 

Μειέηε πνξείαο καζεηή 

Ο ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο έδεημε απφ ηελ αξρή ελδηαθέξνλ γηα ηελ έλλνηα ηεο 

ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. Απηφ απνδείρζεθε φηαλ, ελψ έιεηπε ζηε πξψηε 

δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, απφ κφλνο ηνπ ζέιεζε λα θαηαζθεπάζεη 

έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε γηα ην „Ζιηαθφ χζηεκα‟ ζε ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ. Γελ 

ρξεζηκνπνίεζε ην ινγηζκηθφ, αιιά ζην “Word” θαηαζθεχαζε έλαλ ΔΥ, ν νπνίνο αλ θαη 

παξνπζίαδε θάπνηεο ειιείςεηο, ήηαλ αξθεηά θαιφο. Σν γεγνλφο θαη κφλν φηη πξνζπάζεζε, 

είλαη αμηνζεκείσην. 

ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Μ6 φπνπ, επεηδή είρε θαηαθηήζεη 

θαιχηεξα ηελ δηαδηθαζία ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, ν Μ9 επεξέαζε πεξηζζφηεξν 

ην ζπκκαζεηή ηνπ. Γεληθά ππήξμε ηζφξξνπε ζπκκεηνρή θαη ησλ δχν καζεηψλ θαη 

θαηαζθεχαζαλ έλαλ θαιφ ελλνηνινγηθφ ράξηε ν νπνίνο θάιπςε ηελ έλλνηα ηνπ καγλήηε. Ο 
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Μ9 ήζειε λα αλαιάβεη εμ‟ νινθιήξνπ ηελ θαηαζθεπή ηνπ αιιά «άθεζε ρψξν» ζην 

ζπκκαζεηή ηνπ θαη ζπλεξγάζηεθαλ αξκνληθά. 

ηε ηξίηε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ήηαλ αηνκηθή θαηαζθεχαζε έλαλ ζσζηφ ηφζν 

ελλνηνινγηθά φζν θαη ζπλδεζκνινγηθά ελλνηνινγηθφ ράξηε. Δμνηθεηψζεθε ακέζσο κε ην 

ινγηζκηθφ θαη αζρνιήζεθε θαη αξθεηά θαη κε ηε κνξθνπνίεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε. 

Απηφ θάλεθε θαη απφ ην γεγνλφο φηη, θάζε έλλνηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηελ 

ζπλφδεπε θαη απφ κία εηθφλα, πνπ βξήθε κεηά απφ αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν.  

ηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ καζεηή Μ8 θαη φπσο 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ην απνηέιεζκα ήηαλ αξθεηά θαιφ. Αλ θαη ν Μ9 εμέθξαζε ηελ 

επηζπκία λα δνπιέςεη πάιη ζηνλ Ζ/Τ, είρε απιά θαζνδεγεηηθφ ξφιν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

πνπ είραλ δνζεί. πδήηεζαλ αξθεηή ψξα γηα ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε θαη αζρνιήζεθαλ θαη 

κε ηε κνξθνπνίεζή ηνπ. 

πλνςίδνληαο, ν Μ9 ζε φιεο ηηο θάζεηο θαηάθεξε λα απνηππψζεη ζσζηά ηηο ηζρπξέο 

θαη νξζέο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θαη έδεημε απφ ηελ αξρή ηε ζεηηθή ηνπ ζηάζε σο 

πξνο ην ινγηζκηθφ. Δπσθειήζεθε απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θχξηαο 

θάζεο ηεο έξεπλαο θαη απηφ απνδεηθλχεηαη ζην θχιιν αμηνιφγεζεο, φπνπ κε πεξηεθηηθφ 

ηξφπν απάληεζε ζσζηά ζηηο δχν εξσηήζεηο θαη ζρεδίαζε ιεπηνκεξψο ην αλαπλεπζηηθφ 

ζχζηεκα. 

 



145 

 

5.1.10. Μαθηηήρ Μ10 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Ηιηαθό Σύζηεκα 

(Ο καζεηήο απνπζίαδε ηελ κέξα θαηαζθεπήο ηνπ ελλνηνινγηθνύ ράξηε γηα ην „Ηιηαθό ζύζηεκα‟, αιιά 

θαηαζθεύαζε κόλε ηνπ ζην ζπίηη ζην Word,ηνλ παξαθάησ ράξηε) 

ην Δηθφλα 5.29. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηεο Ηζπαλίαο, φπσο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ 

καζεηή Μ10 θαηά ηελ πξψηε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.29. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ10) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

ιεο νη έλλνηεο ζπλδένληαη κε ηελ θεληξηθή έλλνηα, άξα πξφθεηηαη γηα έλαλ αθηηλσηφ ΔΥ. Οη 

έλλνηεο δελ βξίζθνληαη ζε θφκβνπο, αιιά νη ζχλδεζκνη γηα λα μερσξίζνπλ είλαη κε πιάγηα 

γξάκκαηα. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Οη έλλνηεο, ιφγσ ηνπ ζέκαηνο, δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ζρνιηθέο/θαζεκεξηλέο. 

Παξ‟ φια ζρεηίδνληαη κε ηελ θεληξηθή έλλνηα. Οη ζπλδέζεηο είλαη ζσζηέο κεηαμχ ησλ 

ελλνηψλ, φπσο θαη νη ζχλδεζκνη. Οη ζχλδεζκνη είλαη θπξίσο ξήκαηα θαη νη ζπζρεηίζεηο 

παξαπέκπνπλ ζε πξνηαζηαθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο έλλνηεο. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 2
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (κνλν-δνκηθφ). 
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Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Η έλλνηα ηνπ Μαγλήηε 

ην Δηθφλα 5.30. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηεο έλλνηαο ηνπ καγλήηε, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ10 θαη ην καζεηή Μ11 θαηά ηελ πξψηε ζπλεξγαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.30. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηεο έλλνηαο ηνπ καγλήηε (Μαζεηέο Μ10, Μ11) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ αθηηλσηφ ράξηε κε θάπνηεο δηαθιαδψζεηο θαη κε θεληξηθή έλλνηα ηελ 

έλλνηα ηνπ „καγλήηε‟. Οη θφκβνη θαη νη ζχλδεζκνη θαίλνληαη μεθάζαξα θαη ηνλ ΔΥ ηνλ 

ζπκπιεξψλνπλ θάπνηα ζθίηζα ησλ καζεηψλ. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Οη έλλνηεο πνπ ππάξρνπλ ζην ράξηε θαιχπηνπλ ηα φζα δηδάρηεθαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα. πλεπψο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη έλλνηεο είλαη θχξηεο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο 
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ζρνιηθέο. Δίλαη έλαο ελλνηνινγηθά πιήξεο ΔΥ. Οη ζπλδέζεηο είλαη ζσζηέο. Οη ζχλδεζκνη 

είλαη φινη ηνπο ξήκαηα. ηελ πιεηνλφηεηα νη ζπζρεηίζεηο είλαη αθξηβείο, εθηφο απφ κία 

πεξίπησζε („καγλήηεο‟- έιμε‟- έρεη- „εηεξψλπκα‟ – „λφηην, βφξεην‟), φπνπ δηαθαίλεηαη φηη, 

δελ κπνξνχλ λα ζπζρεηίζνπλ ζσζηά ηηο έλλνηεο κεηαμχ ηνπο θαη λα ηηο απνδψζνπλ ζηνλ ΔΥ. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 3
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (πνιπ-δνκηθφ). 

 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

ην Δηθφλα 5.31. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ10 θαηά ηελ δεχηεξε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.31. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ10) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

Δίλαη έλαο αθηηλσηφο ελλνηνινγηθφο ράξηεο, πνπ ζε θάπνηα ζεκεία γίλεηαη γξακκηθφο. Γελ 

ππάξρεη ηδηαίηεξε κνξθνπνίεζε, ρξεζηκνπνίεζε ηηο απνιχησο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ 

ζρεδίαζε ηνπ ΔΥ. 
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β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Οη έλλνηεο είλαη ζρνιηθέο, αιιά δελ ζρεκαηίδνπλ κία αθνινπζία, φπσο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν 

θαη ζχκθσλν κε ηε δηδαζθαιία. Λείπνπλ θχξηεο έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο αλαπλνήο (π.ρ. „θάξπγγαο‟, „θπςειίδεο‟, „νμπγφλν‟). Οη 

ππφινηπεο έλλνηεο είλαη φιεο ηνπο ζρνιηθέο θαη αλαγξάθνληαη θαη έλλνηεο δεπηεξεχνπζεο ή 

ζπκπιεξσκαηηθέο ηεο θεληξηθή δηάζηαζεο (π.ρ. „πλεχκνλεο‟-πην κηθξφο-„ν αξηζηεξφο‟). Οη 

ζπλδέζεηο είλαη ζσζηέο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ, αλ θαη φπσο αλαθέξζεθε ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν, 

νη έλλνηεο λα ήηαλ ζπλδεδεκέλεο δηαθνξεηηθά κε ζθνπφ ηελ χπαξμε αθνινπζίαο. Οη 

ζχλδεζκνη κνλνιεθηηθνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη θπξίσο ξήκαηα, ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ 

πξνηαζηαθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 3
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (πνιπ-δνκηθφ). 

 

Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Μεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

Ο ΔΥ είλαη ίδηνο κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ Μ5 

 

Μειέηε πνξείαο καζεηή 

Ο καζεηήο παξφιν πνπ απνπζίαδε ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο θαηαζθεχαζε έλαλ ΔΥ κε θεληξηθή έλλνηα ηελ „Ηζπαλία‟, κφλε 

ηεο ζην “Word”. Ο ράξηεο παξνπζίαδε θαιά δνκηθά, ελλνηνινγηθά θαη ζπλδεζκνινγηθά 

ζηνηρεία. 

 ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα, φπνπ ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ καζεηή Μ11 δεκηνχξγεζαλ 

έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ, απφ φιεο ηηο πιεπξέο, ελλνηνινγηθφ ράξηε γηα ηελ έλλνηα ηνπ καγλήηε. 

Χο πξνο ηηο δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο πνπ θαιχπηεη, απνηειεί ζπλδπαζκφ ησλ αηνκηθψλ 

λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, πνπ θαηαζθεχαζε ην ράξηε. Τπήξμε 

ηζφξξνπε ζπκκεηνρή θαη απηφ θάλεθε θαη απφ ηε κνξθνπνίεζε ηνπ, φπνπ δνχιεπαλ 

ελαιιάμ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 ηελ αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ΔΥ γηα ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, δελ 

θαηαζθεχαζε γξακκηθφ ράξηε, φπσο ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ θαη φπσο ζα 

άξκνδε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Παξφιν πνπ κπνξεί λα ήηαλ ελλνηνινγηθά ειιηπήο, ε 

ζπλδεζκνινγία ηνπ ήηαλ ζσζηή θαζψο ππήξραλ ζσζηέο ζπζρεηίζεηο θαη θάλεθε ε 

πξνηαζηαθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο έλλνηεο. ε φηη αθνξά ζην ινγηζκηθφ, ν καζεηήο 

ρξεηάζηεθε αξθεηέο θνξέο ηελ βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζην ηερληθφ θνκκάηη. Έλησζε πην 
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πνιχ αλαζθαιήο, παξά ελζνπζηαζκέλνο κε ην ινγηζκηθφ. Σέινο, ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ 

καζεηή Μ5 γηα ηνλ ΔΥ ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο. Ο Μ5 ιφγσ ηνπ φηη έιεηπε 

ζηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, έραζε ιίγν ηελ επαθή κε 

ηελ ηερληθή θαηαζθεπήο ΔΥ. Έηζη, ν Μ10 αλέιαβε κφλνο ηνπ ζρεδφλ ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

ΔΥ. πλεπψο, ληψζνληαο πάιη ηελ αλαζθάιεηα ηνπ ινγηζκηθνχ θαη κε έρνληαο νπζηαζηηθή 

βνήζεηα απφ ην ζπκκαζεηή ηνπ θαηαζθεχαζε έλαλ απιντθφ ΔΥ, ν νπνίνο φκσο, ήηαλ 

ζρεηηθφο κε ηε κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. 

 πκπεξαίλνληαο, ν Μ10 ελψ έλησζε δεθηηθφο σο πξνο ηελ ελλνηνινγηθή 

ραξηνγξάθεζε απφ ηελ αξρή ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ πνξεία δελ παξνπζίαζε ηελ 

αλακελφκελε εμέιημε, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ επαθή ηνπ κε ην ινγηζκηθφ. 

Θα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα ζπλεξγαζηεί κε έλαλ άιιν καζεηή ζηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα, 

πνπ ζα ηνλ έθαλε λα ληψζεη πην ζίγνπξνο θαη ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί, θπξίσο ζε φηη έρεη 

λα θάλεη κε ην ινγηζκηθφ θαη ηε ρξήζε ηνπ.  

ην ηειηθφ θχιιν αμηνιφγεζεο, ζηελ πξψηε εξψηεζε αλέθεξε φιεο ηηο έλλνηεο, θάηη 

ην νπνίν δελ είρε θάλεη ζηνλ αληίζηνηρν ΔΥ, αιιά θαη ζηε δεχηεξε εξψηεζε αλέθεξε 

πεξηζζφηεξα απφ φηη ζηνλ ηειεπηαίν ελλνηνινγηθφ ράξηε γηα ηε κεγάιε θπθινθνξία ηνπ 

αίκαηνο. Απηφ πηζαλφλ λα απνδεηθλχεη φηη, κε ην ραξηί έλησζε πην ζίγνπξνο θαη 

ζπκπιεξψλεη ηα φζα αλαθέξζεθαλ γηα ηελ αλαζθάιεηα ηνπ καζεηή ζε φηη αθνξά ζηε ρξήζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ.  
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5.1.11. Μαθηηήρ Μ11 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Ηιηαθό Σύζηεκα 

(Ο καζεηήο έιεηπε από ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο γηα ην Ηιηαθό ύζηεκα θαη έηζη δόζεθαλ 

ελαιιαθηηθά ζέκαηα όπσο αγαπεκέλε νκάδα, ρώξα, θιπ.) 

ην Δηθφλα 5.32. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηεο αγαπεκέλεο νκάδαο ηνπ καζεηή 

(ΠΑΟΚ), φπσο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ11 θαηά ηελ πξψηε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.32. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ ΠΑΟΚ (Μαζεηήο Μ11) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ αθηηλσηφ ράξηε, φπνπ φιεο νη έλλνηεο βξίζθνληαη γχξσ απφ ηελ θεληξηθή 

έλλνηα. ε έλα ζεκείν γίλεηαη ηεξαξρηθφο. ε θάζε ζχλδεζε ππάξρεη ν απαξαίηεηνο 

ζχλδεζκνο. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Οη έλλνηεο θαιχπηνπλ επαξθψο ηελ θεληξηθή έλλνηα. Γελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα ζρνιηθέο/ 

θαζεκεξηλέο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ ζέκαηνο. Οη ζπλδέζεηο είλαη ζσζηέο θαη νη ζχλδεζκνη, αλ 

θαη φινη ηνπο νπζηαζηηθά ζπζρεηίδνπλ ηηο έλλνηεο κεηαμχ ηνπο. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 2
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (κνλν-δνκηθφ). 
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Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Η έλλνηα ηνπ Μαγλήηε 

Ο ΔΥ είλαη ίδηνο κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ Μ10 

 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

ην Δηθφλα 5.33. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ11 θαηά ηελ δεχηεξε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.33. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ11) 

  



152 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε 

Δίλαη έλαο ράξηεο ν νπνίνο δελ αλήθεη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν δνκηθφ ηχπν. Απφ ηελ 

θεληξηθή έλλνηα μεθηλάλε δχν αιπζίδεο, πνπ ίζσο ηνλ ραξαθηεξίδνπλ σο έλα γξακκηθφ 

ελλνηνινγηθφ ράξηε. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θχξηεο έλλνηεο γηα ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. Πεξηέρεη θαη ζρνιηθέο 

θαη θαζεκεξηλέο έλλνηεο (π.ρ. κχηε) κε ηηο ζρνιηθέο λα ππεξηεξνχλ. Έρεη εληάμεη ζε θφκβν 

θαη ιέμεηο πνπ δελ ζεσξνχληαη έλλνηεο (π.ρ. κηθξφηεξνο, αξηζηεξφ) θαη έλα ελλνηνινγηθφ 

ιάζνο πνπ παξαηεξήζεθε είλαη απηφ πνπ αλαθέξζεθε φηη, «ζηνλ αξηζηεξφ πλεχκνλα είλαη 

κέζα ε θαξδηά». Οη ζπλδέζεηο είλαη αξθεηέο θαη ζπκπιεξψλνπλ ζσζηά ηνλ ΔΥ. Οη 

ζχλδεζκνη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο είλαη κνλνιεθηηθνί θαη θαζεκεξηλνί (π.ρ. „κηθξφηεξνη 

βξφγρνη‟-θηηάρλνπλ-„βξνγρηθφ δέληξν‟). Γεληθά, παξαηεξείηαη φηη ζρεκαηίδεηαη πξνηαζηαθή 

ζχλδεζε ησλ ελλνηψλ. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 3
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (πνιπ-δνκηθφ). 

 

Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Μεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

Ο ΔΥ είλαη ίδηνο κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ Μ1 

 

Μειέηε πνξείαο καζεηή 

Ο ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο αξλήζεθε λα θαηαζθεπάζεη ελλνηνινγηθφ ράξηε γηα ην 

ειηαθφ ζχζηεκα, γηα ην γεγνλφο φηη έιεηπε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεηηθνχ καζήκαηνο. Έηζη 

ηνπ δφζεθε σο ζέκα ε αγαπεκέλε ηνπ νκάδα, φπσο αθξηβψο θαη ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπ Μ7. 

Γεληθά, πξνζπαζνχζε λα απνθχγεη ηελ φιε δηαδηθαζία, αιιά κε ην ζέκα ηεο νκάδα ηνπ, 

άιιαμε θάπσο ε ζηάζε ηνπ. Γεκηνχξγεζε έλαλ απιφ, αιιά θαιφ δνκηθά ΔΥ, δείρλνληαο έηζη, 

φηη είρε ζπιιάβεη ηελ ηερληθή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, πνπ άιισζηε ήηαλ θαη ην 

απαηηνχκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ 

καζεηή Μ10. Ο νκαδηθφο ράξηεο είλαη δνκηθά, θαη ελλνηνινγηθά αξθεηά θαιφο. ηα ζεηηθά 

ηνπ πξνζκεηξνχληαη ε δνκή ηνπ, ην πιήζνο ησλ ελλνηψλ θαη φηη πξφθεηηαη γηα ζρνιηθέο 

έλλνηεο, ελψ ζηα αξλεηηθά ηνπ είλαη ην είδνο θαη ε έιιεηςε πνηθηιίαο ησλ ζπλδέζκσλ. Ο 

καζεηήο Μ11 ζπλεξγάζηεθε θαιά ζε γεληθέο γξακκέο κε ηνλ Μ10, έρνληαο θαη νη δχν 

ηζφξξνπε ζπκκεηνρή. 
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 Αθνινχζεζε ε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ΔΥ γηα ην αλαπλεπζηηθφ 

ζχζηεκα. Ήηαλ κηα θαιή πξνζπάζεηα κε θάπνηα ιάζε, ηα νπνία ηνλίζηεθαλ ζηελ αλάιπζε 

πνπ πξνεγήζεθε, αιιά δελ ήηαλ ζεκαληηθά Σν ζεηηθφ ήηαλ φηη μεπέξαζε ην πξφβιεκα ζηε 

ζπλδεζκνινγία, πνπ είρε θαλεί ζηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα θαη δεκηνπξγήζεθε νη 

απαηηνχκελεο ζπζρεηίζεηο θαη ε πξνηαζηαθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο έλλνηεο. 

 ηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ζηελ ίδηα νκάδα κε ηνλ Μ1 θαη ηνλ Μ7. Ο 

καζεηήο Μ1 κε ηηο πιεξέζηεξεο ελλνηνινγηθέο δνκέο, θάλεθε λα επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηελ 

νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα. κσο, ν Μ11 επσθειήζεθε απφ απηφ, θαζψο θαηάθεξε λα 

απνθνκίζεη γλψζεηο θαη λα βειηηψζεη ηεο λνεηηθέο ηνπ αλαπαξαζηάζεηο. Δπίζεο, 

εμνηθεηψζεθε κε ην ινγηζκηθφ, έρνληαο ηελ απαξαίηεηε θαζνδήγεζε απφ ηνλ Μ1 θαη φινη 

καδί δεκηνχξγεζαλ έλαλ ζπλεθηηθά δνκεκέλν, ηφζν ελλνηνινγηθά, φζν θαη ζπλδεζκνινγηθά 

ελλνηνινγηθφ ράξηε. 

 πλνςίδνληαο, ν καζεηήο Μ11 έδεημε κία ζηαζεξή πνξεία κε κηθξά ζεκάδηα 

βειηίσζεο θαη ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ην ηειηθφ θχιιν εξγαζίαο ηα πήγε θαιά, μερλψληαο 

φκσο ζην πξψην εξψηεκα δχν έλλνηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ πνπ πηζαλφλ 

αμίδεη λα ηνληζηεί είλαη φηη, έρεη αλαθέξεη ηελ έλλνηα ησλ αξηεξηψλ, ηελ νπνία ηελ είραλ 

ζπκπεξηιάβεη θαη ζηνλ αληίζηνηρν ΔΥ, ζε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο, πνπ 

ειάρηζηνη ηελ αλέθεξαλ. 
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5.1.12. Μαθηηήρ Μ12 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Ηιηαθό Σύζηεκα 

ην Δηθφλα 5.34. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ12 θαηά ηελ πξψηε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.34. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ12) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε  

Πξφθεηηαη γηα έλαλ αθηηλσηφ ελλνηνινγηθφ ράξηε. Απνηειείηαη απφ ιίγνπο θφκβνπο θαη 

επηθξαηεί απνπζία ζπλδέζκσλ. Ο ράξηεο ζπλνδεχεηαη απφ ηέζζεξα (4) κηθξά ζθίηζα. 

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Ο Δ.Υ ραξαθηεξίδεηαη σο ελλνηνινγηθά ειιηπήο. Γελ έρεη γξάςεη ηα νλφκαηα φισλ ησλ 

πιαλεηψλ θαη ηηο έλλνηεο ηεο „πεξηζηξνθήο‟ θαη ηεο „πεξηθνξάο‟, ελψ ηηο έρεη ζπλδέζεη 

ζσζηά κε ηελ έλλνηα ηεο „Γεο‟ απιά ηηο έρεη αλαγξάςεη, ρσξίο λα ηηο εμεγήζεη πεξαηηέξσ. 

Οη ζπλδέζεηο είλαη ιίγεο θαη φπσο αλαγξάθεθε ππάξρεη απνπζία ζπλδέζκσλ. πγθεθξηκέλα 

είλαη κφλν δχν (2) θαη κφλν ν έλαο ραξαθηεξίδεηαη σο νξζφο (Γε-ν δνξπθφξνο ηεο Γεο-

ειήλε). Γελ ππάξρεη πξνηαζηαθή ζρέζε, θαζψο νη έλλνηεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ρσξίο 

λα δειψλεηαη ε ζρέζε πνπ έρνπλ.  
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Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 2
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (κνλν-δνκηθφ). 

 

Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Η έλλνηα ηνπ Μαγλήηε 

ην Δηθφλα 5.35. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηεο έλλνηαο ηνπ καγλήηε, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ12 θαη ην καζεηή Μ14 θαηά ηελ πξψηε ζπλεξγαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.35 Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηεο έλλνηαο ηνπ καγλήηε (Μαζεηέο Μ12,Μ14) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε  

Τπάξρεη ε θεληξηθή έλλνηα ηνπ καγλήηε θαη γχξσ απφ απηήλ αλαπηχζζνληαη νη άιιεο 

έλλνηεο, ζρεκαηίδνληαο δχν(2) δνκηθνχο ηχπνπο ΔΥ, ηεξαξρηθφ θαη γξακκηθφ.  

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Οη έλλνηεο φιεο ηνπο ζρνιηθέο, θαιχπηνπλ πιήξσο ηελ έλλνηα ηνπ καγλήηε. ε απηφ ην 

ράξηε λα ζεκεησζεί ππάξρεη θαη ε πιεξνθνξία γηα ην πνηνο αλαθάιπςε ην καγλήηε ην νπνίν 

απνηειεί δεπηεξεχνπζα έλλνηα, θάηη ην νπνίν δελ εκθαλίζηεθε ζε θαλέλαλ απφ ηνπο 
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ππφινηπνπο ΔΥ. Πνιιέο ζπλδέζεηο παξαηεξνχληαη ζηνλ ΔΥ θαη φιεο ηνπο ζσζηέο. Οη 

ζχλδεζκνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη πεξηθξαζηηθνί θαη νη ιέμεηο αμίδεη λα ηνληζηεί φηη, 

είλαη ζρνιηθέο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπζρεηίζεηο θαη είλαη μεθάζαξε ε πξνηαζηαθή ζχλδεζε 

ησλ ελλνηψλ. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 4
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (ζπζρεηηζηηθφ). 

 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

ην Δηθφλα 5.36. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ12 θαηά ηελ δεχηεξε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.36. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ21) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε  

Δίλαη έλαο απνθιεηζηηθά γξακκηθφο ελλνηνινγηθφο ράξηεο πνπ δειψλεη ηελ πεξηγξαθή κηαο 

δηαδηθαζίαο.  
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β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Οη έλλνηεο, φιεο ηνπο ζρνιηθέο, κε ηε ζσζηή ζεηξά πεξηγξάθνπλ ηε δνκή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη θαιχπηνπλ επαξθψο ην ζέκα. Απηφ πνπ ιείπεη είλαη θχξηεο έλλνηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλαπλνήο (π.ρ. „νμπγφλν‟). Οη ζπλδέζεηο είλαη απιέο, εθ‟ 

φζνλ δελ ππάξρνπλ δηαθιαδψζεηο, ζπλνδεχνληαη φιεο απφ ηνλ απαξαίηεην ζχλδεζκν. Οη 

ζχλδεζκνη κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη θπξίσο πεξηθξαζηηθνί θαη ε αιπζίδα πνπ ζρεκαηίδεηαη 

κνηάδεη ζαλ κηα κεγάιε πξφηαζε.  

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 3
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (πνιπ-δνκηθφ). 

 

Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Μεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

Ο ΔΥ είλαη ίδηνο κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ Μ4 

Μειέηε πνξείαο καζεηή  

 Ο Μ12 ζρεδίαζε έλαλ ΔΥ κε θάπνηα αξλεηηθά ζηνηρεία, γηα παξάδεηγκα ηελ απνπζία 

ζπλδέζκσλ. Γεληθά έδεημε φηη θνβάηαη ηελ δηαδηθαζία ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο 

θαη θνηηνχζε ακήραλα ηη θάλνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ.  

 ηελ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ 

Μ14 .Ο καζεηήο Μ14 είρε πιεξέζηεξεο ελλνηνινγηθέο δνκέο θαη είρε θαηαθηήζεη ηελ 

ηερληθή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, νπφηε θάλεθε λα επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηελ 

νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο λα κνηάδεη λα επεξεάδεηαη απφ ηε ζπλεξγαζία, αθνχ νη 

πξνζζήθεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζπλεξγάηε ηνπ ήηαλ ήδε νηθνδνκεκέλεο γλψζεηο γη‟ 

απηφλ. Παξ‟ φια απηά, ην γεγνλφο φηη απνθαζίδεη λα ζπλεξγαζηεί θαη αθήλεη ρψξν δξάζεο 

θαη γηα ην ζπλεξγάηε ηνπ θαλεξψλνπλ φηη ε νκάδα έρεη αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί πην νκαιά. Αλ 

θαη ν Μ14 είρε αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ράξηε βνήζεζε ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ, ν νπνίνο 

ληψζνληαο πην αζθαιήο δνπιεχνληαο κε έλαλ καζεηή, πνπ ηνλ ζεσξνχζε θαιχηεξν απφ ηελ 

ίδην, επεξεάζηεθε ζεηηθά απφ ηε ζπλεξγαζία απηή, θαζψο θξάηεζε ζηνηρεία απφ απηή ζηελ 

κεηέπεηηα αηνκηθή ηνπ δξάζε.   

 ηελ θχξηα θάζε ηεο έξεπλαο θαηαζθεχαζε ζε αηνκηθφ επίπεδν έλαλ θαιφ ΔΥ, ηφζν 

ελλνηνινγηθά, φζν θαη ζπλδεζκνινγηθά. Τπήξρε πξνηαζηαθή ζχλδεζε ησλ ελλνηψλ πξάγκα 

πνπ απνδεηθλχεη ηελ ζεηηθή επίδξαζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην ζπκκαζεηή ηνπ. Ήηαλ ε κφλε 

θνξά πνπ ν καζεηήο Μ12 έλησζε πην ζίγνπξνο κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη έδξαζε απνηειεζκαηηθά.

 ηε θαηαζθεπή ηνπ ΔΥ γηα ηελ κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζπλεξγάζηεθε κε 

ηνπο καζεηέο Μ4 θαη Μ13. Απηή ηε θνξά ληψζνληαο αλαζθαιήο, ζρεηηθά κε ην ινγηζκηθφ 
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«άθεζε ρψξν» ζηελ Μ4 λα ζρεδηάζεη ην ράξηε. πκκεηείρε πξνθνξηθά ζηε δεκηνπξγία ηνπ, 

αιιά απνθάζηζε λα κελ έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Γεκηνχξγεζαλ έλαλ 

ΔΥ αξθεηά ζπλνπηηθφ, αιιά ηαπηφρξνλα εχζηνρν θαη ζρεηηθφ κε ην δεηνχκελν ζέκα.  

  πλνςίδνληαο, ν καζεηήο Μ12 ληψζνληαο αλαζθαιήο θαη ειιηπήο ζηηο νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζεψξεζε θαιχηεξνπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη δελ πξφζθεξε νπζηαζηηθά 

ζηηο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αληηζέησο, πξνζπάζεζε λα επσθειεζεί, πξάγκα ην 

νπνίν δηαπηζηψζεθε κε βάζε ηα παξαπάλσ. ην θχιιν αμηνιφγεζεο έζβελε θαη έγξαθε 

ζπλερψο θαη ηειηθά απάληεζε θαη ζηα δχν εξσηήκαηα ζσζηά. αιιά κε φζν ην δπλαηφλ 

ιηγφηεξα ιφγηα. Ζ απάληεζε ζηε δεχηεξε εξψηεζε ήηαλ ζπλνπηηθή, φπσο αθξηβψο ήηαλ θαη 

ν αληίζηνηρνο ελλνηνινγηθφο ράξηεο. 
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5.1.13. Μαθηηήρ Μ13 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Ηιηαθό Σύζηεκα 

ην Δηθφλα 5.37. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ13 θαηά ηελ πξψηε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.37. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ1) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε  

Δίλαη έλαο αθηηλσηφο ελλνηνινγηθφο ράξηεο κε πνιχ κηθξφ αξηζκφ θφκβσλ θαη απνπζία 

ζπλδέζκσλ.  

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

ιεο νη έλλνηεο είλαη ζρνιηθέο, αιιά πνιχ ιίγεο. Έρεη ρξεζηκνπνηήζεη κφλν απφ ηε ιίζηα 

έλλνηεο θαη φρη φιεο.Λίγεο ζπλδέζεηο, κφιηο πέληε θαη δελ ππάξρεη θαλέλαο ζχλδεζκνο πνπ 

λα εμεγεί ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. Βεβαία, αλ θαη δελ έρεη γξάςεη θάπνην ζχλδεζκν, 

ζσζηά έρεη ζπλδέζεη ηε „Γε‟ κε ηε „ειήλε‟ θαη ηνπ „πιαλήηεο‟ κε ηνπο „δνξπθφξνπο‟ 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 2
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (κνλν-δνκηθφ). 

 

Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Η έλλνηα ηνπ Μαγλήηε 

Ο ΔΥ είλαη ίδηνο κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ Μ2. 
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Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

ην Δηθφλα 5.38. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ13 θαηά ηελ δεχηεξε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.38. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ13) 

 

α. Γνκηθή αλάιπζε  

Πξφθεηηαη γηα έλαλ αθηηλσηφ ελλνηνινγηθφ ράξηε, πνπ ζε δχν ζεκεία ε δνκή ηνπ γίλεηαη 

αιπζηδσηή.  

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Φαίλεηαη ε πξνζπάζεηα λα πεξηγξάςεη θαη ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλαπλνήο. Λείπνπλ φκσο, ζεκαληηθέο έλλνηεο, φπσο ε έλλνηα ησλ θπςειίδσλ. Κάηη ην νπνίν 

κπνξεί λα ζεσξεζεί αξλεηηθφ, είλαη φηη δελ εληάζζεη ηελ έλλνηα ησλ „βξφγρσλ‟ θαη ηνπ 

„βξνγρηθνχ δέληξνπ‟ ζηελ αιπζίδα, φπνπ πεξηέρνληαη ηα άιια κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Έρεη θαηαλνήζεη θαη ην έρεη απνδψζεη ζην ράξηε, φηη θαηά ηελ εηζπλνή θαη 

θαηά ηελ εθπλνή γίλεηαη αληαιιαγή αεξηψλ, αιιά έρεη αλαθέξεη κφλν ην νμπγφλν θαη αληί 

λα ην εληάμεη ζηελ εηζπλνή, ην ζπλδέεη κε ηελ αλαπλνή. Οη ζπλδέζεηο, φπσο θαη νη 



161 

 

ζχλδεζκνη δελ δεκηνπξγνχλ αθξίβεηα ζηηο δηάθνξεο ζπζρεηίζεηο. Οη ζχλδεζκνη είλαη φινη 

ηνπο ξήκαηα, αιιά ην αξλεηηθφ είλαη φηη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δελ βγαίλεη ζσζηφ λφεκα 

(π.ρ. „αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα‟- παξάγεη-„εηζπλνή‟) θαη έηζη δελ δεκηνπξγείηαη ε απαξαίηεηε 

πξνηαζηαθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο έλλνηεο. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 3
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (πνιπ-δνκηθφ). 

 

Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Μεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

Ο ΔΥ είλαη ίδηνο κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ Μ4 

Μειέηε πνξείαο καζεηή  

 Ο καζεηήο Μ13 θαηαζθεχαζε έλαλ απφ ηνπο πην απιντθνχο ράξηεο ηεο πξψηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ πνιχ κηθξφ αξηζκφ ελλνηψλ θαη απνπζία ζπλδέζκσλ. 

 ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Μ2. Ο Μ2 κε δείρλνληαο 

εκπηζηνζχλε ζην ζπκκαζεηή ηνπ αλέιαβε εμ' νινθιήξνπ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ΔΥ θαη δελ 

ππήξρε νπζηαζηηθή αιιειεπίδξαζε. Ο Μ13 ήηαλ παξαηεξεηήο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο.  

  ηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα δεκηνχξγεζε έλαλ αηνκηθφ ράξηε, θαλεξά βειηησκέλν 

απφ ηνλ πξψην αηνκηθφ, αιιά κε θάπνηεο ειιείςεηο, νη νπνίεο αλαιχζεθαλ παξαπάλσ.  

 ηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα εξγάζηεθε κε ηνπο Μ4 θαη Μ12. Ήηαλ ν κφλνο 

καζεηήο πνπ δελ είρε Ζ/Τ ζην ζπίηη ηνπ, ζπλεπψο δελ θαηάθεξε λα εμνηθεησζεί κε ην 

ινγηζκηθφ. Χο απνηέιεζκα, δελ αζρνιήζεθε κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ΔΥ κε ηε ρξήζε 

ινγηζκηθνχ θαη γεληθά ήηαλ ην κέινο, ην νπνίν δελ ζπκκεηείρε ελεξγά ζε απηή ηελ 

ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 ε φηη αθνξά ζην θχιιν αμηνιφγεζεο, ζηελ πξψηε εξψηεζε έγξαςε κε ηε ζσζηή 

ζεηξά ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο,αιιά δελ έγξαςε ηελ έλλνηα ησλ θπςειίδσλ, 

φπσο ζηνλ αληίζηνηρν ΔΥ. ηελ δεχηεξε εξψηεζε, απάληεζε κε πνιχ ζπλνπηηθφ ηξφπν 

θαλεξψλνληαο κε ηζρπξέο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο.  

 πλνςίδνληαο, πξφθεηηαη γηα έλαλ καζεηή, ν νπνίνο έδεημε βειηίσζε ζηνπο 

αηνκηθνχο ράξηεο, αιιά δε ζπλεξγάζηεθε απνδνηηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, Απηφ γηαηί, 

ζηελ πξψηε πεξίπησζε ν ζπκκαζεηήο/ζπλεξγάηεο ήηαλ αξλεηηθφο ζηε ζπλεξγαζία καδί ηνπ 

θαη ζηε δεχηεξε ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα ν ιφγνο ήηαλ ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ, φπνπ 

πζηεξνχζε.  
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5.1.14. Μαθηηήρ Μ14 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Ηιηαθό Σύζηεκα 

ην Δηθφλα 5.39. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ14 θαηά ηελ πξψηε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

Δηθόλα 5.39. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ14) 

α. Γνκηθή αλάιπζε  

Οη έλλνηεο ζπλδένληαη κε ηελ θεληξηθή, αιιά ππάξρνπλ θαη θάπνηεο δηαθιαδψζεηο πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ηελ δνκή ηνπ ΔΥ. Γελ αλήθεη μεθάζαξα ζε θάπνην δνκηθφ ηχπν, παξνπζηάδεη 

ζπλδπαζκφ ησλ δνκψλ αθηηλσηνχ θαη ηεξαξρηθνχ.  

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Οη έλλνηεο είλαη φιεο ηνπο ζρνιηθέο θαη θαιχπηνπλ ηελ έλλνηα ηνπ „Ζιηαθνχ πζηήκαηνο‟. 

Γεληθά, δελ παξνπζηάδεηαη πνηθηιία ζηηο έλλνηεο θαη πξνέξρνληαη φιεο απφ ηε δνζείζα ιίζηα. 

Ήηαλ ν κφλνο καζεηήο πνπ αλέθεξε γηα ηηο έλλνηεο ηεο „πεξηθνξάο‟ θαη ηεο „πεξηζηξνθήο‟ 

ηε ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα. Οη ζπλδέζεηο είλαη ζσζηέο. Οη ζχλδεζκνη είλαη φινη ηνπο νξζνί, 

θπξίσο πεξηθξαζηηθνί, αιιά ην ζεηηθφ είλαη φηη, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη 
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πξνηαζηαθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο έλλνηεο, δεδνκέλνπ φηη γίλνληαη νη ζσζηέο ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. Ήηαλ απφ ηνπο ιίγνπο καζεηέο, πνπ ζπζρέηηζε ηηο έλλνηεο, ηεο 

„πεξηθνξάο‟ θαη ηεο „πεξηζηξνθήο‟ κε ηελ έλλνηα ηεο „Γεο‟ θαη φρη κε ην „Ζιηαθφ ζχζηεκα‟. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 3
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (πνιπ-δνκηθφ). 

Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο: Η έλλνηα ηνπ Μαγλήηε 

Ο ΔΥ είλαη ίδηνο κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ Μ12. 

 

Αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

ην Δηθφλα 5.40. δείρλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ καζεηή Μ14 θαηά ηελ δεχηεξε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 5.40. Δλλνηνινγηθόο ράξηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο (Μαζεηήο Μ14) 
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α. Γνκηθή αλάιπζε  

Πξφθεηηαη ίζσο γηα ηνλ πιεξέζηεξν ράξηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. Δίλαη θαηά 

βάζε γξακκηθφο θαη παξνπζηάδεη πνηθηιία δηαζπλδέζεσλ. ε φηη αθνξά ζηε κνξθή ηνπ 

ππάξρεη ρξσκαηηθή πνηθηιία θαη δχν εηθφλεο ηπραία βαικέλεο ζην ρψξν πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα.  

β. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

Δίλαη έλαο ελλνηνινγηθά πινχζηνο ράξηεο. Πεξηέρεη πνιιέο απφ ηηο έλλνηεο, πνπ 

δηαπξαγκαηεχηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Πέξα απφ ηηο θχξηεο έλλνηεο ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ν καζεηήο έρεη ζπκπεξηιάβεη θαη άιιεο δεπηεξεχνπζεο, νη 

νπνίεο αλαθέξζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο (π.ρ. φηη ζην ιάξπγγα ππάξρνπλ νη 

θσλεηηθέο ρνξδέο). Απηφ πνπ αμίδεη λα ηνληζηεί είλαη φηη, φιεο νη έλλνηεο είλαη ζρνιηθέο. Οη 

ζπλδέζεηο είλαη πνιχπινθεο δεκηνπξγψληαο έηζη, έλαλ πνιχπινθν ΔΥ. Οη ζχλδεζκνη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο είλαη πεξηθξαζηηθνί θαη ζπζρεηίδνπλ ηηο έλλνηεο, ζρεκαηίδνληαο 

ηαπηφρξνλα ηηο απαξαίηεηεο πξνηαζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. Κάπνηεο ζπλδέζεηο 

πνπ παξαηεξήζεθαλ, γηα παξάδεηγκα „βξφγρνπο‟- πνπ εηζρσξνχλ ζηνπο δχν- „πλεχκνλεο‟- 

θαη ρσξίδνληαη ζε κηθξφηεξνπο - „βξφγρνπο‟- πνπ απνηεινχλ ην- „βξνγρηθφ δέληξν‟, είλαη 

απφ ηηο πην αλαιπηηθέο θαη πεξηεθηηθέο ζπζρεηίζεηο ησλ ΔΥ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο θαηαηάζζεηαη ζην 4
ν
 επίπεδν ηεο 

ηαμηλνκίαο SOLO (ζπζρεηηζηηθφ). Ο ζπγθεθξηκέλνο ράξηεο ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί ζε έλα 

κεηαβαηηθφ ζηάδην κεηαμχ 4
νπ

 θαη 5
νπ

 επηπέδνπ ηεο ηαμηλνκίαο SOLO. 

 

Σπλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα θύξηαο θάζεο: Μεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

Ο ΔΥ είλαη ίδηνο κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ Μ2 

 

Μειέηε πνξείαο καζεηή  

 Ο καζεηήο ήηαλ απφ απηνχο πνπ μερψξηζαλ, κε ην πφζν γξήγνξα θαηαλφεζε ηελ 

ηερληθή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο, δεκηνχξγεζε έλα ζσζηφ ελλνηνινγηθά θαη ζπλδεζκνινγηθά 

ΔΥ. Αιιά θαη ζηηο επφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλέρηζε λα εξγάδεηαη κε παξφκνην ηξφπν.   

 πγθεθξηκέλα, ζηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα, φπνπ ζπλεξγάζηεθε κε ην Μ12 έρνληαο 

ηζρπξφηεξεο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ληψζνληαο νηθεία κε ηελ ελλνηνινγηθή 

ραξηνγξάθεζε, αλέιαβε ηε δεκηνπξγία ηνπ ΔΥ. Σαπηφρξνλα, εμεγνχζε θαη βνεζνχζε ην 
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ζπκκαζεηή ηνπ θαη ηνπ «άθεζε ρψξν» λα ζπκπιεξψλεη θαη εθείλνο. Ήηαλ κία ζπλεξγαζία 

πνπ φπσο θάλεθε, ιεηηνχξγεζε ζε φθεινο ηνπ καζεηή Μ12. ηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα 

φπσο αλαθέξζεθε, ν καζεηήο δεκηνχξγεζε ίζσο ηνλ θαιχηεξν ΔΥ, ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ. Ο ΔΥ θαλεξψλεη ηζρπξέο θαη νξζέο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Δίλαη 

πινχζηνο ελλνηνινγηθά θαη ε ζπλδεζκνινγία ηνπ είλαη απνιχησο νξζή.  

 Σέινο, ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ΔΥ γηα ηε κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Μ2. Ο νκαδηθφο απηφο ΔΥ απνηππψλεη κε ζαθήλεηα ην γεγνλφο φηη, ηα 

άηνκα πνπ ζπγθξφηεζαλ ηελ νκάδα θαηάθεξαλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο, λα δνκήζνπλ έλαλ 

ΔΥ, ν νπνίνο ζπλδπάδεη ηηο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ησλ δχν.  

 πλνςίδνληαο, ν καζεηήο αληέδξαζε ζεηηθά απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζηηγκή. Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη, κεηά ην κάζεκα πνπ αθνξνχζε ζηελ εηζαγσγή ζηελ ελλνηνινγηθή 

ραξηνγξάθεζε, θαηαζθεχαζε έλαλ ΔΥ κε ζέκα ηε κνπζηθή θαη έθεξε θάπνηνπο 

ελλνηνινγηθνχο ράξηεο πνπ βξήθε ζην δηαδίθηπν. ηελ πνξεία ησλ θάζεσλ, απέδσζε πνιχ 

θαιά, ηφζν ζηηο νκαδηθέο, φζν θαη ζηηο αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ απνδείρζεθε θαη ζην 

θχιιν αμηνιφγεζεο, φπνπ απάληεζε κε αθξίβεηα ζηηο εξσηήζεηο . Απηφ πνπ μερψξηζε ήηαλ 

θαη ην ζθίηζν ηνπ, ην νπνίν ζρεδίαζε ιεπηνκεξψο.  
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5.2. Καηάηαμε ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ ζύκθωλα κε ηελ ηαμηλνκία SOLO 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο ησλ καζεηψλ, αλά δξαζηεξηφηεηα, 

ζχκθσλα κε ηα επίπεδα ηεο ηαμηλνκίαο SOLO, κε ζθνπφ λα αλαδεηρζεί ε γεληθφηεξε εμέιημε 

ηεο πνξείαο ησλ καζεηψλ θαηά ηηο δηαδνρηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 Απφ ην Γηάγξακκα 5.1. γηα ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα πξνθχπηεη φηη, ε πιεηνλφηεηα 

ησλ καζεηψλ θαηαζθεχαζε ελλνηνινγηθνχο ράξηεο πνπ θαηαηάζζνληαη ζην δεχηεξν επίπεδν 

(κνλν-δνκηθφ) ηεο ηαμηλνκίαο SOLO. Απηφ ζεκαίλεη, πσο νη καζεηέο δελ θάιπςαλ επαξθψο 

ηελ έλλνηα ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη φπσο θάλεθε θαη απφ ηελ αλάιπζε πνπ 

πξνεγήζεθε, αληηκεηψπηζαλ αξθεηά πξνβιήκαηα θπξίσο κε ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ 

ελλνηψλ. 

 

Γηάγξακκα 5.1. Δλλνηνινγηθνί ράξηεο 1
εο

δξαζηεξηόηεηαο (αηνκηθή) θαηά SOLO 

*Σν ζχλνιν ησλ ΔΥ είλαη δεθαηέζζεξηο (14). 

 

 ηελ πνξεία, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην Γηάγξακκα 5.2., παξνπζηάδεηαη κηα θαλεξή 

(ζπζρεηηζηηθφ) δείρλνληαο κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε ηελ ηερληθή ηεο βειηίσζε ησλ 

καζεηψλ, θαζψο ηαμηλνκνχληαη απνθιεηζηηθά ζην ηξίην (πνιπ-δνκηθφ) θαη ζην ηέηαξην 

επίπεδν ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θαη ηαπηνρξφλσο θαιχπηνληαο αξθεηέο δηαζηάζεηο 

ηεο έλλνηαο ηνπ καγλήηε. 
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Γηάγξακκα 5.2. Δλλνηνινγηθνί ράξηεο 2
εο

δξαζηεξηόηεηαο (ζπλεξγαηηθή) θαηά SOLO 

*Σν ζχλνιν ησλ ΔΥ είλαη επηά (7). 

  

Παξφκνηα απνηειέζκαηα είρακε θαη ζηηο δχν ηειεπηαίεο δξαζηεξηφηεηεο, φπνπ κφλν ν ΔΥ 

ηνπ Μ7 (απνηειεί ηδηαίηεξε πεξίπησζε καζεηή, φπσο αλαθέξζεθε) θαηαηάρζεθε ζην 

δεχηεξν επίπεδν ηεο ηαμηλνκίαο SOLO. Οη ππφινηπνη ΔΥ θαηαηάρζεθαλ ζην ηξίην θαη ζην 

ηέηαξην επίπεδν. ηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα (Γηάγξακκα 5.3.) γηα ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα 

πεξηζζφηεξνη ήηαλ νη ΔΥ ηνπ ηεηάξηνπ επηπέδνπ, θαλεξψλνληαο πιήξε νηθνδφκεζε ηεο 

γλψζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

 

Γηάγξακκα 5.3. Δλλνηνινγηθνί ράξηεο 3
εο

 δξαζηεξηόηεηαο (αηνκηθή)θαηά SOLO 

*Σν ζχλνιν ησλ ΔΥ είλαη δεθαηέζζεξηο (14). 
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  Δλψ ζηε ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα (Γηάγξακκα 5.4.), νη ΔΥ ηνπ ηξίηνπ επηπέδνπ 

ππεξηεξνχλ, απνδεηθλχνληαο έηζη ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε δπζθνιία ηνπ ζέκαηνο ηεο 

κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο, φπνπ νη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ αξθεηά θαιά. 

 

Γηάγξακκα 5.4. Δλλνηνινγηθνί ράξηεο 4
εο

δξαζηεξηόηεηαο (ζπλεξγαηηθή) θαηά SOLO 

*Σν ζχλνιν ησλ ΔΥ είλαη έμη (6). 

 

 πλνςίδνληαο, νη καζεηέο αθνχ παξνπζίαζαλ κία ζεκαληηθή βειηίσζε κεηά ηελ 

πξψηε δξαζηεξηφηεηα, είραλ κία ζηαζεξή πνξεία ζηηο ππφινηπεο ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο 

ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο (Γηάγξακκα 5.5.). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θαλέλαο ΔΥ 

καζεηή δελ βξέζεθε ζην πξν-δνκηθφ (πξψην) επίπεδν ζε θακία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

απνδεηθλχνληαο έηζη αθελφο, φηη είραλ νηθνδνκήζεη ζε θάπνην βαζκφ ηελ εθάζηνηε γλψζε, 

αθεηέξνπ, φηη φινη νη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζηελ δηαδηθαζία ηεο ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο. 

 

Γηάγξακκα 5.5.Καηάηαμε ηωλ ΔΦ ηωλ καζεηώλ ζύκθωλα κε ηελ ηαμηλνκία SOLO 
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5.3. Αλάιπζε θύιιωλ αμηνιόγεζεο κε ρξήζε ηεο ηαμηλνκίαο SOLO 

χκθσλα κε ηελ ηαμηλνκία SOLO, θαηαηάζζνληαη ζηα πέληε επίπεδα λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ηεο, νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηα δχν εξσηήκαηα ηνπ θχιιν αμηνιφγεζεο, πνπ δφζεθε 

ζηεληειηθή θάζε ηεο έξεπλαο ζηα δχν (2) ηκήκαηα ηεο Σ΄ Γεκνηηθνχ πνπ απνηέιεζαλ ηελ 

ΠΟ θαη ηελ ΟΔ. Πξηλ αλαθεξζνχλ ζε πνηα επίπεδα θαηαηάζζνληαη νη απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα δνζνχλ θάπνηα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα γηα θάζε 

επίπεδν, γηα θάζε εξψηεζε ηνπ θχιινπ αμηνιφγεζεο. 

5.3.1. Ενδεικηικά Παπαδείγμαηα ηηρ ηαξινομίαρ SOLO για ηα μέπη ηος Αναπνεςζηικού 

ζςζηήμαηορ. 

Πξώην επίπεδν: Πξν-δνκηθό, πξώηκν 

 

Δηθόλα 5.41. Τα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο: πξν-δνκηθό επίπεδν 

 

Ο καζεηήο ην κφλν πνπ έγξαςε ζηελ εξψηεζε γηα ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ήηαλ ε έλλνηα ησλ „πλεπκφλσλ‟ κε ηελ θαζεκεξηλή ηεο κνξθή(πλεπκφληα), θαη φρη κε ηελ 

επηζηεκνληθή/ ζρνιηθή. ην ζρεηηθφ ζθίηζν δελ ζρεδίαζε ηίπνηα ην ζρεηηθφ κε ην 

εξσηνχκελν ζέκα. Γελ εμεηάδεη ηηο άιιεο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα. 
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Γεύηεξν επίπεδν: Μνλν-παξαγνληηθό, κνλν-δνκηθό  

 

Δηθόλα 5.42. Τα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο: κνλν-δνκηθό επίπεδν 

Αλαθέξνληαη θάπνηεο έλλνηεο, ηξεηο (3) γηα ηελ αθξίβεηα, ζρεηηθέο κε ηα κέξε ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ρσξίο φκσο λα παξαηίζεληαη κε ηε ζσζηή ζεηξά πνπ απαηηείηαη. 

Ο καζεηήο αληαπνθξίλεηαη κε πεξηνξηζκέλν ηξφπν ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 

Αληίζηνηρα ζην ζθίηζν παξαηεξείηαη έιιεηςε ζηε ζρεδίαζε ησλ νξγάλσλ πνπ απνηεινχλ ην 

αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. 
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Τξίην επίπεδν: Πνιπ-παξαγνληηθό, παξαζεηηθό, πνιπ-δνκηθό  

 

Δηθόλα 5.43. Τα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο: πνιπ-δνκηθό επίπεδν 

Τπάξρνπλ ζρεδφλ φιεο νη θχξηεο έλλνηεο, πνπ απνηεινχλ ηε δνκή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη κε ηε ζσζηή ζεηξά. Οη δχν θχξηεο έλλνηεο πνπ απνπζηάδνπλ ήηαλ εθείλεο 

ηνπ „βξνγρηθνχ δέληξνπ‟ θαη ησλ „θπςειίδσλ‟. Αληίζηνηρα, απηέο νη δχν έλλνηεο 

απνπζηάδνπλ απφ ην ζθίηζν, ην νπνίν ζρεδίαζε ν καζεηήο, Αμίδεη λα παξαηεξεζεί φηη 

ζσζηά ζρεδίαζε ηνλ αξηζηεξφ πλεχκνλα κηθξφηεξν απφ ηνλ δεμηφ, αλ θαη ππάξρεη ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ζε φηη αθνξά ζην κέγεζνο, πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. 
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Τέηαξην επίπεδν: Σπζρεηηζηηθό, ζπλδπαζηηθό, ζπλζεηηθό  

 

Δηθόλα 5.44. Τα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο: ζπζρεηηζηηθό επίπεδν 

Αλαγξάθνληαη φια ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε ζσζηή ζεηξά. Αλαθέξεη 

θαη ηελ έλλνηα ηνπ „δηαθξάγκαηνο‟, πνπ έκκεζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην αλαπλεπζηηθφ 

ζχζηεκα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη φια απηά πνπ έρεη αλαθέξεη ηα έρεη ζρεδηάζεη 

ιεπηνκεξψο θαη κε απφιπηε αθξίβεηα ζην ζθίηζν. 

 

Πέκπην επίπεδν: Θεωξεηηθήο γελίθεπζεο, εθηεηακέλεο ζεώξεζεο  

Γελ βξέζεθε θάπνηα απάληεζε πνπ λα αλήθεη ζε απηφ ην επίπεδν, θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη 

δεηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα θαη δελ ππήξρε ην πεξηζψξην γελίθεπζεο ηεο 

απάληεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα απάληεζε πνπ ζπζρεηίδεη ην 

αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα κε άιια νξγαληθά ζπζηήκαηα (π.ρ. θπθινθνξηθφ) θαη ην εληάζζεη ζε 

έλα γεληθφηεξν πιαίζην ζπζηεκάησλ πνπ απνηεινχλ ην αλζξψπηλν ζψκα. 



173 

 

5.3.2. Ενδεικηικά παπαδείγμαηα ηηρ ηαξινομίαρ SOLO για ηη Μεγάλη Κςκλοθοπία ηος 

αίμαηορ. 

Πξώην επίπεδν: Πξν-δνκηθό, πξώηκν 

 

Δηθόλα 5.45 Η κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο: πξν-δνκηθό επίπεδν 

 

Ο καζεηήο δελ έρεη γξάςεη ηίπνηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Πήγε λα γξάςεη θάηη αιιά δελ 

νινθιήξσζε ηελ απάληεζή ηνπ. 

 

Γεύηεξν επίπεδν: Μνλν-παξαγνληηθό, κνλν-δνκηθό 

 

Δηθόλα 5.46. Η κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο: κνλν-δνκηθό επίπεδν 

Ο καζεηήο ηνπ νπνίνπ ε απάληεζε θαηαηάζζεηαη ζην δεχηεξν επίπεδν ηεο ηαμηλνκίαο 

SOLO, έρεη αλαθέξεη κφλν ηηο έλλνηεο ηεο „θαξδηάο‟ θαη ηνπ „ζψκαηνο‟. Πνιχ ζπλνπηηθά 

θαη επηθαλεηαθά πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο.  
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Τξίην επίπεδν: Πνιπ-παξαγνληηθό, παξαζεηηθό, πνιπ-δνκηθό 

 

 

Δηθόλα 5.47. Η κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο: κνλν-επίπεδν 

 

σζηά έρεη πεξηγξάςεη ηε κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, αλαγξάθνληαο πέξα απφ ηηο 

έλλνηεο ηεο „θαξδηάο‟ θαη ηνπ „ζψκαηνο‟, ηηο έλλνηεο ηνπ „νμπγφλνπ‟ θαη ηνπ „δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα‟ ζπζρεηίδνληάο ηεο κε ην ζέκα. Παξαηεξείηαη ε πξνζπάζεηα λα πεξηγξάςεη 

νινθιεξσκέλα ηελ δηαδηθαζία ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο. 
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Τέηαξην επίπεδν: Σπζρεηηζηηθό, ζπλδπαζηηθό, ζπλζεηηθό 

 

Δηθόλα 5.48. Η κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο: ζπζρεηηζηηθό επίπεδν 

 

Πξφθεηηαη γηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο. Αλαγξάθνληαη 

φιεο νη απαξαίηεηεο έλλνηεο, „θαξδηά‟, „ζψκα‟, „αξηεξίεο‟, „θιέβεο‟, „νμπγφλν‟, „δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα‟. Τπάξρνπλ ηέηνηνη ζπζρεηηζκνί κεηαμχ ησλ ελλνηψλ, πνπ πεξηγξάθνπλ 

νινθιεξσκέλα ηε δηαδηθαζία ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο θαη ν καζεηήο δελ 

αξθείηαη ζε κία απιή παξάζεζε ησλ ελλνηψλ. 

 

Πέκπην επίπεδν: Θεωξεηηθήο γελίθεπζεο, εθηεηακέλεο ζεώξεζεο  

Γελ βξέζεθε θάπνηα απάληεζε πνπ λα αλήθεη ζε απηφ ην επίπεδν, θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη 

δεηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα θαη δελ ππήξρε ην πεξηζψξην γελίθεπζεο ηεο 

απάληεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα απάληεζε πνπ ζπζρεηίδεη ηε κεγάιε 

θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο κε ηε κηθξή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη γεληθφηεξα λα ζπζρεηίζεη 

ην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα κε ηα άιια νξγαληθά ζπζηήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο.  
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5.3.3. Σςγκπιηική καηάηαξη ηων θύλλων αξιολόγηζηρ με βάζη ηην ηαξινομία SOLO 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, νη δχν εξσηήζεηο ησλ θχιισλ αμηνιφγεζεο φισλ ησλ δχν 

καζεηψλ θαηαηάρζεθαλ ζηα ηέζζεξα πξψηα επίπεδα ηεο ηαμηλνκίαο SOLO (ην πέκπην 

επίπεδν δελ βξέζεθε ζε θακία απάληεζε). ην Γηάγξακκα 5.6 παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά 

ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο δχν νκάδεο (πεηξακαηηθή θαη ειέγρνπ) ζην εξψηεκα γηα ην 

αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. Οη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο αληαπνθξίζεθαλ θαιχηεξα 

ζην εξψηεκα ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ. πγθεθξηκέλα, νθηψ (8) 

καζεηέο ηνπνζεηνχληαη ζην πνιπ-δνκηθφ επίπεδν θαη έμη (6) καζεηέο ζην ζπζρεηηζηηθφ 

επίπεδν ηεο ηαμηλνκίαο SOLO, ππνδειψλνληαο φηη έρνπλ νηθνδνκήζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ ηε δνκή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. ινη νη καζεηέο αλέθεξαλ θαη απέδσζαλ 

ηθαλνπνηεηηθά ζην ζθίηζν ηνπο, κε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε ιεπηνκέξεηα, ηα κέξε ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 Αληίζεηα, θαλέλαο καζεηήο ηεο νκάδαο ειέγρνπ δελ βξέζεθε ζην ζπζρεηηζηηθφ 

επίπεδν. Σξεηο (3) καζεηέο θαηαηάρζεθαλ ζην πνιχ-δνκηθφ επίπεδν, ην νπνίν ήηαλ θαη ην 

αλψηεξν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. Δλλέα (9) απφ ηνπο δψδεθα (12) καζεηέο, ησλ 

νπνίσλ ηα έξγα ηαμηλνκήζεθαλ ζην πξν-δνκηθφ θαη κνλν-δνκηθφ επίπεδν αλέθεξαλ ιίγα 

κέξε (έλα έσο ηξία) ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη απηά κε ιάζνο ζεηξά ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο. ηα ζθίηζα ηνπο παξαηεξεζήθαλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο, γηα 

παξάδεηγκα απηφ πνπ μερψξηζε ήηαλ φηη, ζρεδίαζαλ ηνπο πλεχκνλεο, ρσξίο φκσο λα 

ζρεδηάζνπλ θάηη ζην εζσηεξηθφ ηνπο (βξνγρηθφ δέληξν, θπςειίδεο). Οη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο ηεο ΟΔ δελ αζρνιήζεθαλ θαζφινπ κε ηε ζρεδίαζε ηνπ ζθίηζνπ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 

Γηάγξακκα 5.6. Απαληήζεηο καζεηώλ γηα ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα θαηά SOLO 
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ην Γηάγξακκα 5.7. παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε κεγάιε 

θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. ε φηη αθνξά ζηελ εξψηεζε γηα ηε κεγάιε θπθινθνξία ηνπ 

αίκαηνο ζηελ ΠΟ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε πνηθηιία νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ. 

Τπάξρνπλ απαληήζεηο πνπ ηαμηλνκνχληαη θαη ζηα ηέζζεξα (4) επίπεδα ηεο ηαμηλνκίαο 

SOLO. Οη κηζέο απαληήζεηο βξίζθνληαη ζην ηξίην επίπεδν, δείρλνληαο έηζη ηελ πξνζπάζεηα 

απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ γηα πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο κε ηε 

ρξήζε αξθεηψλ, φρη φισλ, ησλ εκπιεθφκελσλ ελλνηψλ. Να ηνληζζεί φηη, νη πεξηζζφηεξεο 

απαληήζεηο, πνπ εληάζζνληαη ζην δεχηεξν επίπεδν, ζα κπνξνχζε λα αλήθνπλ ζε έλα 

κεηαβαηηθφ επίπεδν κεηαμχ δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ επηπέδνπ. Απηφ γηαηί, νη απαληήζεηο κπνξεί 

λα αληαπνθξίλνληαη κε επηθαλεηαθφ ηξφπν ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη λα κελ αλαθέξνληαη 

πεξαηηέξσ έλλνηεο, αιιά ε απάληεζε ησλ καζεηψλ θαηαιήγεη ζε ινγηθφ θαη νξζφ 

ζπκπέξαζκα. Γηα παξάδεηγκα, «Ζ κεγάιε θπθινθνξία μεθηλάεη απφ ηελ θαξδηά θαη κεηά 

πάεη ζηα ρέξηα, ζην ζψκα θαη ζηα πφδηα θαη κεηά επηζηξέθεη πάιη ζηελ θαξδηά», κπνξεί λα 

είλαη απιντθή θαη λα κελ θαιχπηεη επαξθψο ην ζέκα, αιιά είλαη ζρεηηθή ηνπ ζέκαηνο.   

 Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, ν καζεηήο ηνπ νπνίνπ ε απάληεζε εληάρζεθε ζην 

πξψην επίπεδν ηεο ηαμηλνκίαο SOLO ήηαλ ν καζεηήο Μ7, ν νπνίνο φπσο αλαγξάθεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο ζηε κειέηε πνξείαο ηνπ, ήηαλ κία ηδηάδνπζα πεξίπησζε καζεηή θαη 

αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα ζηε γξαθή. Παξ‟ φια απηά πξνζπάζεζε λα ζρεδηάζεη ζην ζθίηζν 

ηνπ θχιινπ αμηνιφγεζεο, κέξε ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο (π.ρ. αξηεξίεο, θιέβεο, 

θαξδηά), κέξε ηα νπνία ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. 

 

Γηάγξακκα 5.7.  Απαληήζεηο καζεηώλ γηα ηε κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαηά SOLO 
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Ζ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ ηεο ΟΔ, ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε, δέθα (10) ζηνπο δψδεθα 

(12) καζεηέο, βξέζεθαλ ζην πξν-δνκηθφ θαη κνλν-δνκηθφ επίπεδν (νρηψ (8) εληάζζνληαη 

ζην πξψην επίπεδν). Μφλν δχν (2) καζεηέο έδεημαλ φηη νηθνδφκεζαλ ηε γλψζε γηα ην ζέκα 

ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο ηνπ αίκαηνο. Οη ππφινηπνη, είηε δελ απάληεζαλ 

ηίπνηα, είηε απηά πνπ έγξαθαλ δελ αληαπνθξίλνληαλ ζην ζέκα. Γηα παξάδεηγκα γηα ηελ 

δηαδηθαζία ηεο κηθξήο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο, έγξαθαλ «Σν αίκα εκπινπηηζκέλν κε 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πεγαίλεη ζηνλ δεμηφ θφιπν. Με ηηο βαιβίδεο πεγαίλεη ζηε δεμηά 

θνηιία θαη πάεη ζηνπο πλεχκνλεο. Δθεί γίλεηαη αληαιιαγή αεξίσλ. Σν αίκα θεχγεη κε 

νμπγφλν θαη πάεη ζηνλ αξηζηεξφ θφιπν». Δπίζεο, θάηη άιιν πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ επηπέδνπ ήηαλ ε ρξήζε ελλνηψλ, ζρεηηθψλ 

κε ην ζέκα, αιιά ρσξίο ηνπο απαξαίηεηνπο ζπζρεηηζκνχο θαη ρσξίο λα θαηαιήγεη θάπνπ, γηα 

παξάδεηγκα «Καηά ηε κεγάιε θπθινθνξία ην αίκα μεθηλάεη απφ ηελ δεμηά θνηιία θαη θηάλεη 

ζηνλ αξηζηεξφ θφιπν θαη εθεί ζα αθήζεη νμπγφλν».  

 πλνςίδνληαο, νη καζεηέο ηεο ΠΟ, αληαπνθξίζεθαλ θαιχηεξα ζην θχιιν 

αμηνιφγεζεο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο καζεηέο ηεο ΟΔ, ηφζν γηα ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, φζν γηα ηε κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο.  
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ΚΔΥΑΛΑΙΟ 6  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη ζπδήηεζε κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πνπ 

πξνεγήζεθε. Γίλνληαη απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ πξηλ ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη γίλεηαη ζχγθξηζε κε ζπλαθείο κειέηεο, πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ζηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Δπηπιένλ, αλαθέξνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο, 

θαζψο θαη νη φπνηεο πξννπηηθέο ππάξρνπλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Σν θεθάιαην θιείλεη κε 

ηελ παξάζεζε πξνηάζεσλ γηα ηελ έληαμε ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.  
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6.1. Σπδήηεζε 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κειέηεζε ηελ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε, κε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ “Inspiration”, σο καζεζηαθφ εξγαιείν ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη, εηδηθφηεξα, 

γηα ην αλαπλεπζηηθφ θαη ην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα, ζε καζεηέο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Οη 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, πνπ θαηέιεγαλ ζηελ θαηαζθεπή ΔΥ απφ ηνπο καζεηέο, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ επνηθνδνκηζκνχ θαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, απνδείρζεθε ε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο θαη ε 

επίηεπμε ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο γηα ηα ζρεηηθά αληηθείκελα. Δηδηθφηεξα, αλαδείρζεθε ε 

αμία θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο σο δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή 

ζπγθξηηηθά κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο.  

 ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, κέζα 

απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εξκελεία ηνπο βάζε ηνπ 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, απαληψληαο ηαπηφρξνλα ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

Πξώην εξεπλεηηθό εξώηεκα: «Η ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε σο εθπαηδεπηηθή/καζεζηαθή 

ζηξαηεγηθή ζπκβάιιεη ζηελ νηθνδόκεζε ηεο θπζηθν-επηζηεκνληθήο γλώζεο θαη πώο, εηδηθόηεξα 

γηα ηε δνκή ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηε κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο;» 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο έδεημε φηη ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε 

απνηειεί απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν ηεο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαη ηνπ 

θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο. Καη ζηηο δχν ελφηεηεο, ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε 

αμηνπνηήζεθε σο γλσζηηθφ εξγαιείν θαη δηαπηζηψζεθε φηη, νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα 

μεπεξάζνπλ ηηο φπνηεο παξαλνήζεηο είραλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

 Οη παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ, βξίζθνληαλ ζε ζπκθσλία κε ηηο παξαλνήζεηο ησλ 

καζεηψλ ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ζην Γπκλαζίνπ (Arnaudin & Mintzes, 

1985, Driver et al., 1994, Pelaez et al., 2005, Ozgur, 2013). πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο 

αγλννχζαλ ζεκαληηθά κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα παξάδεηγκα ζεσξνχζαλ φηη 

νη πλεχκνλεο δελ έρνπλ θάηη ζην εζσηεξηθφ ηνπο θαη δελ γλψξηδαλ ηελ επηζηεκνληθή 

νξνινγία ησλ κεξψλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ηε δηαδηθαζία ηεο αλαπλνήο.

 Μέζα απφ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, πνπ θαηέιεγε ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ΔX, νη 

καζεηέο δηφξζσζαλ ηηο παξαλνήζεηο ηνπο θαη νηθνδφκεζαλ ηε γλψζε γηα ην αλαπλεπζηηθφ 

ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ. Ζ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ΔΥ θαη ε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, 

απνδείρζεθε θαη ζηελ ηειεπηαία θάζε ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, φπνπ νη καζεηέο ζην 



181 

 

θχιιν αμηνιφγεζεο ζηελ εξψηεζε, ζηελ νπνία έπξεπε λα αλαγξάςνπλ κε ηε ζσζηή ζεηξά 

ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα ηα ζρεδηάζνπλ ζε ζθίηζν, αληαπνθξίζεθαλ 

πνιχ θαιά.    

 Παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα έρνπκε θαη γηα ην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα, κε έκθαζε ζηε 

κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Οη καζεηέο παξνπζίαδαλ παξαλνήζεηο ζχκθσλεο κε 

εθείλεο ησλ εξεπλψλ (Arnaudin & Mintzes, 1985, Ozgur, 2013), δειαδή αγλννχζαλ ηελ 

χπαξμε ησλ δχν θπθινθνξηψλ ηνπ αίκαηνο θαη ζπλεπψο ηε ιεηηνπξγία ηεο κηθξήο θαη ηεο 

κεγάιεο θπθινθνξίαο, αγλννχζαλ βαζηθά κέξε ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε ζρέζε θπθινθνξηθνχ θαη αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Μέζα απφ ηελ 

δηδαθηηθή παξέκβαζε, ε νπνία πεξηειάκβαλε ηελ ζπκπιήξσζε εκη-δνκεκέλνπ ΔΥ γηα ηε 

κηθξή θπθινθνξία θαη θαηαζθεπή ζε νκαδηθφ επίπεδν ΔΥ γηα ηε κεγάιε θπθινθνξία ηνπ 

αίκαηνο, μεπέξαζαλ ηηο φπνηεο παξαλνήζεηο, ηηο δηφξζσζαλ θαη κε βάζε απηέο νηθνδφκεζαλ 

επηηπρψο ηε λέα γλψζε. Παξφκνηα, θαη ζην θχιιν αμηνιφγεζεο, κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, 

πεξηέγξαςαλ ηε κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζην αλζξψπηλν 

ζψκα.  

 Αλάινγα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή θαη ζηελ 

νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο κέζα απφ ηελ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε, παξνπζηάζηεθαλ ζηελ 

έξεπλα ηνπ Prezler (2004) ζην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο, ηνπ Tapia (2007) ζε καζεηέο 

Γεκνηηθνχ γηα ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο, φπνπ δφζεθε έκθαζε θπξίσο ζηελ θνηλσληθή 

θαηαζθεπή ηεο γλψζεο, αιιά θαη ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο γηα ηελ νηθνδφκεζε ελλνηψλ θαη 

φξσλ πνπ δπζθνιεχνπλ ηνπο καζεηέο Γπκλαζίνπ (Εheng, 2005). 

Δεύηεξν εξεπλεηηθό εξώηεκα: «Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα αλάκεζα ζηε δηδαθηηθή παξέκβαζε κε ρξήζε ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θαη 

ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία;» 

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ ζην θχιιν αμηνιφγεζεο, φπσο θαηαηάρηεθαλ θαηά 

SOLO, πξνέθπςε φηη νη καζεηέο ηεο ΠΟ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηδαθηηθή παξέκβαζε κε 

ρξήζε ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο έδσζαλ αθξηβείο θαη πιήξεηο απαληήζεηο, ηφζν ζηελ 

εξψηεζε γηα ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, φζν θαη ζην εξψηεκα γηα ηε κεγάιε θπθινθνξία. 

ε αληίζεζε, νη καζεηέο ηεο ΟΔ πνπ είραλ δηδαρζεί ηηο αληίζηνηρεο ελφηεηεο κε ηελ 

παξαδνζηαθή κέζνδν ηεο δηάιεμεο ηνπ δηδάζθνληα, δηαηήξεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

παξαλνήζεηο ηνπο γηα ηηο ππφ κειέηε έλλνηεο. πγθεθξηκέλα, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

απαληήζεσλ δελ ππήξρε ινγηθή δνκή θαη παξαηεξήζεθε κία ζχγρπζε κεηαμχ κε 
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επηζηεκνληθψλ/θνηλψλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ελλνηψλ ηεο ζρνιηθήο γλψζεο πνπ δηδάρζεθαλ 

ζηελ ηάμε. Φαίλεηαη φηη, ε ρξήζε ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο σο εξγαιείνπ 

νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, απνηειεί κηα απνηειεζκαηηθή 

ζηξαηεγηθή πνπ κπνξεί λα εληζρχζεη ηε κάζεζε θαη λα ζπκβάιεη ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε 

ησλ καζεηψλ.   

 Σα απνηειέζκαηά απηά επηβεβαηψλνπλ ηα επξήκαηα παιαηφηεξεο κειέηεο (Sungur et 

al., 2001), φπνπ ε ρξήζε ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ θπθινθνξηθνχ 

ζπζηήκαηνο είρε θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ζπγθξηηηθά κε ηελ παξαδνζηαθή 

δηδαζθαιία. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα έρνπλ βξεζεί θαη ζε πξφζθαηεο έξεπλεο, ζηε Υεκεία 

ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ (Martínez et al., 2012) θαη ζε θνηηεηέο ζην Σκήκα Μεραλνινγίαο 

(Köse, 2013), φπνπ θαηαγξάθεθαλ ζεκαληηθά θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε, σο γλσζηηθφ εξγαιείν. 

Σξίην εξεπλεηηθό εξώηεκα :«Απνηειεί ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε κηα καζεζηαθή 

ζηξαηεγηθή πνπ κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ;»  

 Οη καζεηέο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο δελ είραλ έξζεη μαλά ζε επαθή κε ηελ ηερληθή ηεο 

ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. ηελ αξρή θάπνηνη ήηαλ δεθηηθνί κε ηελ φιε δηαδηθαζία θαη 

έδεημαλ ελδηαθέξνλ, ελψ ζε άιινπο θάλεθε σο έλα είδνο δσγξαθηθήο. Αξρηθά, 

θαηαζθεπάζηεθε ζπλεξγαηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθφ/εξεπλήηξηα έλαο ΔΥ θαη χζηεξα 

θαηαζθεχαζαλ ζε αηνκηθφ επίπεδν ηνπο δηθνχο ηνπο ΔΥ. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα 

απνδείρηεθε ηδηαηηέξσο επνηθνδνκεηηθή, θαζψο κε βάζε ηνπο πξψηνπο ΔΥ ησλ καζεηψλ, 

δφζεθε αθνξκή λα δηεπθξηληζηνχλ ηπρφλ δπζθνιίεο θαη ιάζε πάλσ ζηελ δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο ΔΥ. ε επφκελε δξαζηεξηφηεηα, ζπλεξγάζηεθαλ αλά δχν γηα ηελ θαηαζθεπή 

ΔΥ. Ζ ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα βνήζεζε ζην λα επσθειεζνχλ νη καζεηέο απφ ηε 

αληαιιαγή απφςεσλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη φπσο δηαπηζηψζεθε ζηελ αλάιπζε νη ΔΥ 

ησλ καζεηψλ παξνπζίαζαλ κεγάιε βειηίσζε. ε απηφ ην ζεκείν θάλεθε φηη, φινη νη 

καζεηέο θαηαλφεζαλ ηελ ηερληθή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, θάηη ην νπνίν 

απνδείρζεθε ζηελ επφκελε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαη ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο, φινη νη καζεηέο 

αληηκεηψπηζαλ κε ηελ απαηηνχκελε ζνβαξφηεηα ηελ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε, αιιά θαη 

κε ελδηαθέξνλ, θάηη ην νπνίν εληζρχεηαη θαη απφ ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ, φπσο ζα 

παξνπζηαζηεί παξαθάησ. Αλαδείρζεθε, πέξα απφ ην ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ, θαη κία 

καζεζηαθή σξηκφηεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ. Άξα, απνδείρζεθε φηη αθφκα θαη ζε 
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καζεηέο, νη νπνίνη δελ έρνπλ εμνηθεησζεί κε λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, είλαη απνιχησο 

εθηθηή ε εηζαγσγή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θαη ζε κηθξφ δηάζηεκα νη καζεηέο 

εμνηθεηψλνληαη κε απηή, κε ηελ πξνυπφζεζε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη θαηάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηεο πξνο ην ζθνπφ απηφ. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο εζηηάδνπλ ζηε ρξήζε ηεο 

ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θαη δελ βξέζεθαλ κειέηεο πνπ λα εζηηάδνπλ ζηελ εηζαγσγή 

θαη ηελ έληαμε ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. 

Σέηαξην εξεπλεηηθό εξώηεκα: «Η ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ 

“Inspiration” εληζρύεη ην θίλεηξν ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ θαη ηειηθά, ηε κάζεζε;» 

Σν ινγηζκηθφ ήηαλ αξθεηά θηιηθφ γηα ηνπο καζεηέο θαη δελ αληηκεηψπηζαλ ηδηαίηεξε 

δπζθνιία ζηε ρξήζε ηνπ. Βξέζεθε φηη, ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ, θαηέζηεζε ηνπο καζεηέο 

κέηνρνπο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη θαηήξγεζε ηε κεησπηθή/δαζθαινθεληξηθή 

δηδαζθαιία θαη άιιαμε ηελ θαζεκεξηλή κνλνηνλία ηνπ πίλαθα θαη ηνπ βηβιίνπ ζηελ νπνία 

είραλ ζπλεζίζεη. Ζ φιε νξγάλσζε θαη νη δπλακηθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ, κε ηνπο καζεηέο λα 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ Ζ/Τ θαη επνκέλσο λα απηελεξγνχλ πεξηζζφηεξν 

ζπγθξηηηθά κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, θαηέιεμε ζην λα ζπδεηάλε νη καζεηέο, λα 

αλαπηχζζνπλ ηδέεο, λα θηλεηνπνηνχληαη φινη νη καζεηέο θαη λα εληζρχνληαη νη «αδχλακνη» ή 

«αηίζαζνη» καζεηέο. Γεληθφηεξα, θάλεθε φηη ε ρξήζε κέζσλ πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο 

θνπιηνχξαο θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ εθηφο ζρνιείνπ, θαηέζηεζε ην κάζεκα πην 

ελδηαθέξνλ θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο πην εχθνιε. Ο Ζ/Τ είλαη εηθφλα πνιχ νηθεία 

ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη αλήθνπλ ζηε γεληά ησλ ΣΠΔ. Οη ΣΠΔ απνηεινχλ πξνζθηιέο 

αληηθείκελν γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ θαη επνκέλσο απνηεινχλ απφ κφλεο ηνπο 

ζεκείν έιμεο, εμάπηνπλ ηελ πεξηέξγεηα ησλ καζεηψλ θαη πξνθαινχλ εληχπσζε ζηνπο 

καζεηέο κηαο θαη ζπγθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν, αθνχ παξαζχξνληαη απφ ηελ εηθφλα.  

 Δηδηθφηεξα, νη καζεηέο έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην ινγηζκηθφ θαη 

απνδείρζεθε φηη, βνήζεζε ζηελ θαιχηεξε θαηαζθεπή ηνπ ΔΥ θαζψο, κπνξνχζαλ εχθνια λα 

πξνζζέζνπλ, λα αθαηξέζνπλ, λα κεηαθηλήζνπλ απηά πνπ έγξαθαλ, αιιά θαη λα 

κνξθνπνηήζνπλ φιν ηνλ ΔΥ κε ηελ εηζαγσγή εηθφλσλ θαη ρξσκάησλ. Γηαπηζηψζεθε φηη, 

πξέπεη λα ππάξρνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί ζηε κνξθνπνίεζε ρξσκάησλ (π.ρ. ρξήζε κφλν 

ηξηψλ ρξσκάησλ), γηα λα κελ ραζεί ε νπζία ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο.  

  ε παξφκνηα έξεπλα ζε καζεηέο δεκνηηθνχ ν Cook (2007) ρξεζηκνπνίεζε ην 

“Inspiration” σο ινγηζκηθφ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, ην νπνίν νη ίδηνη νη καζεηέο ην 

ραξαθηήξηζαλ «δηαζθεδαζηηθό», δείρλνληάο φηη πξφθεηηαη γηα έλα εχρξεζην θαη θηιηθφ 
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ινγηζκηθφ.  

 ηηο δχν παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ, αλαπηχζζνληαη θάπνηα ζέκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη αμίδεη λα αλαθεξζνχλ. Αξρηθά, ζε φηη αθνξά 

ζηηο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο βξέζεθε φηη, ε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ δεκηνπξγία ΔΥ. Δηδηθφηεξα, βξέζεθε φηη, αλ ππάξρεη ζηελ νκάδα άηνκν κε 

θαλεξά ηζρπξφηεξεο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο απφ ην ζπκκαζεηή ηνπ, είηε ηνλ παξαθάκπηεη 

θαη απνξξίπηεη ηε ζπλεξγαζία καδί ηνπ ζεσξψληαο ηνλ «θαηψηεξφ ηνπ», είηε ηνλ βνεζάεη λα 

βειηησζεί θαη λα εμειηρζεί κέζα απφ ηε δηαδηθαζία. Άξα, δηαπηζηψλεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο 

πνπ έρεη ν ηξφπνο ζχλζεζεο ησλ νκάδσλ. Δπηπιένλ, ζηα άηνκα κε παξφκνηεο λνεηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, παξαηεξήζεθε ηζφξξνπε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

 Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ήηαλ ε ρξήζε ησλ ΔΥ απφ άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

(ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ν Μ7), πνπ ζπρλά αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ θαη 

πεξηζσξηνπνηνχληαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ιφγσ δπζθνιηψλ ζηελ αλάγλσζε ή ζηελ 

επεμεξγαζία έληππνπ πιηθνχ. Ζ νπηηθνπνίεζε, πνπ νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο παξέρνπλ, θαη ε 

δηαγξακκαηηθή ηνπο κνξθή απνηειεί εμαηξεηηθή ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα καζεηέο κε 

δπζθνιίεο αθφκα θαη ζηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία (Anderson et al., 1996). 

6.2. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή ελφο βνιηθνχ δείγκαηνο, 

ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

κε ρξήζε ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. Σν δείγκα ησλ καζεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ήηαλ ζρεηηθά κηθξφ θαη επνκέλσο, ηα ζπκπεξάζκαηα δελ κπνξεί παξά λα αλαθέξνληαη κφλν 

ζην ζπγθεθξηκέλν δείγκα. Παξφηη ην ζρνιείν πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα κπνξεί λα ζεσξεζεί 

έλα ηππηθφ ζρνιείν αζηηθήο πεξηνρήο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ζεηηθά, ζε φηη 

αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο σο γλσζηηθφ εξγαιείν ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν, ε γελίθεπζή ηνπο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε επηθχιαμε, ιφγσ 

πεξηνξηζκψλ ζηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο.  

 Ζ ελδερφκελε πινπνίεζε αλάινγσλ κειεηψλ ζε άιια εθπαηδεπηηθά πιαίζηα 

(καζεζηαθφ αληηθείκελν, ζρνιείν θ.ιπ.) ή απφ άιινπο εξεπλεηέο ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη 

ηε ζεκαζία θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
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6.3. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξω κειέηε 

Ζ έξεπλα αλέδεημε ζεκαληηθά ζέκαηα γηα ζπδήηεζε πνπ αθνξνχλ ζηελ ελλνηνινγηθή 

ραξηνγξάθεζε σο εξγαιείν κάζεζεο θαη ζέηεη κειινληηθέο εξεπλεηηθέο πξννπηηθέο. 

 Μεγάιν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζα είρε ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο πνξείαο ησλ 

καζεηψλ ηεο ηάμεο απηήο ζε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα κε ηε ρξήζε ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο (π.ρ. γιψζζα, καζεκαηηθά, ηζηνξία, γεσγξαθία θ.ιπ.). Αλακέλεηαη ε 

ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο σο καζεζηαθφ εξγαιείν, ζην πιαίζην 

επνηθνδνκηζηηθψλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, λα δψζεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε φηη 

αθνξά ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη, παξάιιεια, λα αλαδείμεη πηπρέο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ κάζεζε πνπ νη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο κειέηεο δελ επέηξεςαλ λα 

δηεξεπλεζνχλ.  

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ζα παξνπζίαδε κία έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ζπζηεκαηηθή 

αμηνπνίεζε ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θαη ηη απνηειέζκαηα κπνξεί λα επηθέξεη ε 

ρξήζε ηεο, ζην ίδην ή ζε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

γηα παξάδεηγκα γηα κία νιφθιεξε ζρνιηθή ρξνληά.  

 ε φηη αθνξά ζην ινγηζκηθφ, ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά ινγηζκηθά ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο (π.ρ.CMapTools). 

Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ινγηζκηθφ ζπλεξγαηηθήο ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο (π.ρ. Bubblus), ψζηε λα κειεηεζεί ε ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε ελλνηνινγηθψλ 

ραξηψλ απφ ηνπο καζεηέο ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο (Chang & 

Chang, 2008). 

6.4. Πξνηάζεηο γηα ηελ έληαμε ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ 

Ζ εηζαγσγή θαη ε έληαμε ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη ζηε γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, εμαξηάηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη α) νη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε 

ζρέζε κε ηε κάζεζε, β) ε ζρνιηθή θνπιηνχξα πνπ επηθξαηεί ζην ζρνιείν), γ) ε ηερλνινγηθή 

ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ θαη δ) νη γεληθφηεξεο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Γεκηνπξγείηαη ζπλεπψο έλα ηδηαίηεξν ζχζηεκα, πνπ απαηηεί κεζνδηθή αληηκεηψπηζε.  

 Αξρηθά, ε εθαξκνγή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή 
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πξνυπνζέηεη απνδνρή ησλ βαζηθψλ ηδεψλ ηνπ επνηθνδνκηζκνχ, ηε δεκηνπξγία αλνηθηψλ 

καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ θαη αιιαγέο ζε δνκηθά ζηνηρεία ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο ζηα 

κνληέια δηδαζθαιίαο, ζην ξφιν ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ καζεηή. Ο εθπαηδεπηηθφο εθ‟ φζνλ 

ηνπνζεηήζεη ην καζεηή ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη θάπνηα βήκαηα γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο.  

 Δηδηθφηεξα, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα κελ αλαισζεί κε ηελ παξνπζίαζε 

ζεσξεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο καζεηέο. Κξίλεηαη ζθφπηκν, ν εθπαηδεπηηθφο λα επηιέμεη έλα 

ζέκα, αθφκα θαη δηαθνξεηηθφ ησλ ζρνιηθψλ αληηθείκελσλ πνπ δηδάζθνληαη, θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπαζηεί έλαο ελλνηνινγηθφο ράξηεο .Δπίζεο, 

δξαζηεξηφηεηεο ζπκπιήξσζεο εκη-δνκεκέλσλ ΔΥ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πξψηε 

επαθή ησλ καζεηψλ κε ηελ ηερληθή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. Οη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα θαηαζθεπάζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ΔΥ, κε ζθνπφ λα αθνινπζήζεη ε απαξαίηεηε 

αλαηξνθνδφηεζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε απηφ ην ζηάδην πξψηεο γλσξηκίαο κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ζα πξέπεη λα δίλνληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα θάζε βήκα θαηαζθεπήο 

ηνπ ΔΥ. Αθνχ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη δξαζηεξηφηεηεο εμνηθείσζεο, πξνηείλεηαη ε 

θαηαζθεπή ΔΥ κε ρξήζε θάπνηνπ ινγηζκηθνχ. Τπάξρνπλ ινγηζκηθά πνπ είλαη «θηιηθά» ζηε 

ρξήζε ηνπο, νπφηε νη καζεηέο δελ ζα αληηκεησπίζνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζην ηερληθφ 

θνκκάηη. Αληηζέησο, ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη, απνηειεί 

θίλεηξν γηα ηνπο καζεηέο ζηε ρξήζε ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο.  

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηεζεί ην ζηάδην ηεο εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ κε ηελ 

ηερληθή κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πνηθηιία γλσζηηθψλ αληηθείκελσλ θαη πνηθηινηξφπσο. Οη 

εθαξκνγέο ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε μεθηλνχλ απφ ηελ παξάδνζε 

ηνπ καζήκαηνο, πξνζαλαηνιίδνληαο ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζηα θχξηα ζεκεία θαη ζηε 

ζχλδεζή ηνπο κε ηηο ιεπηνκέξεηεο, κε απνηέιεζκα λα καζαίλνπλ θαιχηεξα. Αμηνπνηνχληαη 

σο γλσζηηθφ εξγαιείν γηα απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο είηε αηνκηθά, είηε νκαδηθά θαη ηέινο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιείν 

αμηνιφγεζεο ηεο γλψζεο, παξέρνληαο έηζη, έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν αμηνιφγεζεο, 

δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπλεζηζκέλα δηαγσλίζκαηα. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα έρεη ζην λνπ 

φηη, ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε δελ είλαη έλα εξγαιείν επίδεημεο πιεξνθνξηψλ, αιιά 

απαηηείηαη ε εκπινθή ησλ καζεηψλ.  

 Ζ έληαμε ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηαδηαθά κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ θαη κε 

κεζνδεπκέλεο παξεκβάζεηο. Δίλαη δεδνκέλν πσο ζα αλαθχςνπλ δπζθνιίεο, αιιά κφλν κέζα 
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απφ ηε δηαξθή επηκφξθσζε, ηε ζπλερή πξνζπάζεηα θαη ηνλ αλαζηνραζκφ ζα πξνθχςνπλ ηα 

επηδησθφκελα απνηειέζκαηα. 

6.5. Δπίινγνο 

Ζ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε είλαη κία απνηειεζκαηηθή κέζνδνο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο, 

ε νπνία έρεη εθαξκνζηεί ζε πνηθηιία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

αιιαγή ησλ καζεζηαθψλ πξαθηηθψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε 

ν Novak (1990), « ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε δελ είλαη θάηη ην καγηθό πνπ ζα ιύζεη όια ηα 

πξνβιήκαηα, αιιά ζίγνπξα είλαη έλα βήκα γηα λα βειηησζεί ε πνηόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο». 

 Ζ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε σο καζεζηαθφ εξγαιείν, ζην πιαίζην θαηάιιεια 

ζρεδηαζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνάγεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη πξνσζεί ηελ 

αλάπηπμε ηεο αλαιπηηθήο, ηεο ζπλζεηηθήο, αιιά θαη ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ. 

Δπηπξνζζέησο, δηακέζνπ ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο νη καζεηέο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα κάζνπλ νπζηαζηηθά, νηθνδνκψληαο ηε λέα γλψζε, αλαζεσξψληαο θαη 

αλαδνκψληαο ηηο παξαλνήζεηο ηνπο, κε ζθνπφ λα νδεγεζνχλ ζηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή. 

πλνςίδνληαο, ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε απνηειεί κία κέζνδν, ε νπνία πξνάγεη ηελ 

ελλνηνινγηθή θαη ηελ «λνεκαηνδνηνχκελε κάζεζε».  

 Δπειπηζηνχκε ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία λα εκπινπηίζεη ηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία, ζρεηηθά κε ηελ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε σο γλσζηηθφ εξγαιείν, θαη λα 

απνηειέζεη αθνξκή γηα κειινληηθέο έξεπλεο ζην πεδίν απηφ.  
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