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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Οι χάρτες εννοιών αποτελούν µία σχετικά νεοεισαχθείσα έννοια, αφού 
πρωτοεµφανίστηκαν µόλις πριν από λίγες δεκαετίες. Η χρήση τους ωστόσο 
επεκτείνεται συνεχώς σε διάφορους τοµείς, από τη διοίκηση επιχειρήσεων µέχρι τη 
διδασκαλία µαθηµάτων. Οι χάρτες εννοιών επιτρέπουν τη δραστηριοποίηση και των 
δύο µερών του ανθρώπινου εγκεφάλου, ενισχύοντας έτσι τη µνήµη και τη 
δηµιουργικότητα, ενώ είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικοί στη διαχείριση σύνθετων 
πληροφοριών. 
 
Η κατασκευή ενός χάρτη εννοιών µπορεί να γίνει είτε πάνω σε χαρτί είτε µε τη χρήση 
κατάλληλων λογισµικών, τα οποία αυτοµατοποιούν τη διαδικασία, διευκολύνοντας 
και εµπλουτίζοντάς την. 
 
Η Τεχνολογική Εκπαίδευση αποτελεί έναν χώρο στον οποίο δεν αξιοποιείται ακόµη 
µε τον κατάλληλο τρόπο η συγκεκριµένη τεχνική. Στα διδασκόµενα ωστόσο 
µαθήµατα, λόγω της φύσης τους, ενδείκνυται η χρήση της µεθόδου της εννοιολογικής 
χαρτογράφηση, η οποία µπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον των µαθητών και να 
οδηγήσει σε βελτίωση της µάθησης. Η εξοικείωση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και 
των µαθητών µε την κατασκευή χαρτών εννοιών µπορεί να ενισχύσει την 
εκπαιδευτική διαδικασία και να ανοίξει νέους δρόµους στη διδασκαλία και εκµάθηση 
τεχνικών µαθηµάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία µε τίτλο “Χάρτες Εννοιών: Οι εφαρµογές τους στο 
σχολείο”  εκπονήθηκε στα πλαίσια των απαραίτητων διαδικασιών για την απόκτηση 
του πτυχίου παιδαγωγικής επάρκειας της Ανώτατης Σχολής ΠΑΙδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 
 
Στόχος της είναι η κατανόηση των “Χαρτών εννοιών”, της θεωρητικής βάσης τους, 
της δοµής τους, του τρόπου κατασκευής τους και κυρίως της χρησιµότητάς τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 
 
Η εργασία έχει οργανωθεί σε έξι (6) κεφάλαια, συµπεριλαµβανοµένης και της 
παρούσας εισαγωγής. 
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µία γενική παρουσίαση του χάρτη εννοιών, 
παρατίθεται ένας ορισµός του και περιγράφεται η δοµή και τα βασικά στοιχεία του. 
∆ίνεται επιπλέον ο σκοπός της χρήσης του και οι βασικές εφαρµογές του τόσο από 
τους µαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, επιχειρείται µία σύντοµη 
αναφορά στη δηµιουργία του χάρτη εννοιών καθώς και στις θεωρίες πάνω στις οποίες 
στηρίζεται. 
 
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται καταγραφή όλων των σταδίων πάνω στα οποία θα πρέπει 
να στηριχτεί ο αρχάριος στην χαρτογράφηση εννοιών για την δηµιουργία του πρώτου 
χάρτη εννοιών, ενώ παράλληλα καταγράφονται τα πλεονεκτήµατα της δηµιουργίας 
χαρτών εννοιών µε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
 
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται δύο από τα σηµαντικότερα – κατά τη γνώµη 
των γραφόντων - λογισµικά, τo MindManager και το Inspiration, µέσω των οποίων ο 
χρήστης µπορεί να κατασκευάσει χάρτες εννοιών διαφορετικών τύπων   
 
Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συγκεκριµένα παραδείγµατα χρήσης χαρτών 
εννοιών στη εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παραδείγµατα αυτά αναφέρονται σε 
µαθήµατα τεχνικής εκπαίδευσης και συγκεκριµένα στους τοµείς “Ηλεκτρολογίας” 
και “Κτιριακών Έργων”. 
 
Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την 
ανάλυση του θέµατος της παρούσας πτυχιακής εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ 
ΧΑΡΤΕΣ ΕΝΝΟΙΩΝ 

2.1 Ορισµός 

Η “εννοιολογική χαρτογράφηση” είναι µία τεχνική που χρησιµοποιείται για την 
οπτικοποίηση σχέσεων µεταξύ διαφορετικών εννοιών. Χάρτης εννοιών είναι ένα 
διάγραµµα το οποίο απεικονίζει τις σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα σε διάφορες 
έννοιες.  

 
Συνήθως περιλαµβάνει έννοιες, οι οποίες περικλείονται σε “κύκλους” ή “κουτάκια” 
και σχέσεις µεταξύ των εννοιών οι οποίες υποδεικνύονται µε “βέλη” που ενώνουν 
µεταξύ τους τις έννοιες. Οι σχέσεις µεταξύ των εννοιών υποδηλώνονται µε 
συνδετικές λέξεις ή φράσεις όπως “καταλήγει σε”, “συνεισφέρει σε”, “απαιτείται 
από” κ.α. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν σύµβολα, όπως “+” ή “%” κ.α. Οι 
έννοιες τοποθετούνται ιεραρχικά, µε την ανώτερη ιεραρχικά έννοια στην κορυφή. 
Στα πλαίσια του σχολείου, η ανώτερη έννοια θα µπορούσε να είναι το θέµα που 
πρόκειται να συζητηθεί. Η βασική δοµή ενός χάρτη εννοιών φαίνεται στο παρακάτω 
Σχήµα 2.1. 

 
Σχήµα 2.1: Βασική δοµή χάρτη εννοιών 

 
Οι χάρτες εννοιών είναι συνήθως διδιάστατοι, παρουσιάζουν συγκεκριµένες έννοιες 
σε λογική, ιεραρχική σειρά και βοηθούν το µαθητευόµενο να δηµιουργήσει 
συνδέσµους ανάµεσα στη γνώση που ήδη έχει και στις νεοεισαχθείσες έννοιες. Στη 
βέλτιστή του εκδοχή, ο χάρτης πλαισιώνεται κι από παραδείγµατα. Η κατασκευή του 
χάρτη εννοιών έχει ως σκοπό να αποκαλύψει τις σκέψεις και τις απόψεις του 
συγγραφέα κι όχι να επαναλάβει αποµνηµονευµένες έννοιες. Για το λόγο αυτό, η 
δοµή κάθε χάρτη είναι µοναδική ανάλογα µε το συγγραφέα και αντανακλά τις 
εµπειρίες του και τις πεποιθήσεις του. 

 
Χαρακτηριστικό των χαρτών εννοιών αποτελεί η αναπαράστασή τους σε ιεραρχική 
µορφή, µε τις πιο περιεκτικές και γενικές γνώσεις στην κορυφή του χάρτη και τις πιο 
ειδικές και συγκεκριµένες, ιεραρχικά ταξινοµηµένες στη συνέχεια. Η ιεραρχική δοµή 
για µία συγκεκριµένη περιοχή γνώσης εξαρτάται και από το γενικότερο πλαίσιο µέσα 
στο οποίο αυτή η γνώση εξετάζεται. Για το λόγο αυτό, είναι καλύτερο ο κάθε χάρτης 
να δοµείται µε βάση µία συγκεκριµένη, “στοχευµένη” ερώτηση (focus question).  

 
Ένα ακόµα σηµαντικό χαρακτηριστικό των χαρτών εννοιών είναι τα λεγόµενα “cross-
links”. Πρόκειται για σχέσεις ή δεσµούς µεταξύ εννοιών που ανήκουν σε 
διαφορετικές περιοχές του χάρτη. Μας βοηθούν να κατανοήσουµε πώς κάποια έννοια 
µιας περιοχής γνώσης που αναπαρίσταται στον χάρτη συνδέεται µε µία έννοια 
διαφορετική περιοχής. 
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Οι χάρτες εννοιών χρησιµοποιούνται προκειµένου να διεγείρουν τη γέννηση ιδεών 
και πιστεύεται ότι βοηθούν στη δηµιουργικότητα. Συχνά χρησιµοποιούνται µαζί µε τη 
µέθοδο του “brain-storming”, η οποία βασίζεται στην τυχαία γέννηση ιδεών γύρω 
από κάποιο συγκεκριµένο θέµα. Στη συνέχεια, οι ιδέες αυτές ενώνονται µε τη 
βοήθεια ενός χάρτη εννοιών.  
 
Η συνήθης µέθοδος των απλών σηµειώσεων επιτρέπει τη χρήση µόνο του αριστερού 
µέρους του εγκεφάλου, είναι συνήθως ανιαρή, δεν έχει τη δυνατότητα να αναδείξει 
σχέσεις µεταξύ εννοιών, περιλαµβάνει λέξεις χωρίς ιδιαίτερη σηµασία και δεν τονίζει 
τα σηµαντικά σηµεία (Σχήµα 2.2).  

 
Σχήµα 2.2: Η συνήθης µέθοδος των σηµειώσεων [16] 

 
Αντίθετα, οι χάρτες εννοιών επιτρέπουν τη χρήση και των δύο µερών του εγκεφάλου 
γεγονός που αυξάνει την χρησιµοποιούµενη ισχύ και ενδυναµώνει τη µνήµη. 
Επιπλέον, όσο πιο σύνθετο γίνεται το αντικείµενο της µάθησης, τόσο µεγαλύτερη 
είναι και η ανάγκη για “συµπύκνωσή”  του και µετατροπή του σε µία απλούστερη 
µορφή, γεγονός που επιτυγχάνεται µε τη χρήση χαρτών εννοιών, οι οποίοι έχουν τη 
δυνατότητα να αναδεικνύουν τα βασικά σηµεία του υπό µελέτη αντικειµένου, τις 
συνδέσεις µεταξύ τους και να κάνουν όλη τη διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα (Σχήµα 
2.3). 

 
Σχήµα 2.3: Η µέθοδος των χαρτών εννοιών [16] 
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2.2 Σκοπός χρήσης χαρτών εννοιών 

Οι χάρτες εννοιών χρησιµοποιούν τη δύναµη της αίσθησης της όρασης προκειµένου 
να γίνουν κατανοητές σύνθετες έννοιες. Η πρωταρχική λειτουργία του εγκεφάλου 
είναι να µεταφράζει εισερχόµενες πληροφορίες προκειµένου να συνθέτει έννοιες. 
Είναι ευκολότερο για τον εγκέφαλο να επιτελέσει αυτή τη λειτουργία όταν η 
πληροφορία του παρουσιάζεται σε οπτική µορφή. Γι’ αυτό το λόγο λέµε ότι “µία 
εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις”. Έτσι, οι χάρτες εννοιών παρέχουν µία µέθοδο 
διαχείρισης σύνθετων πληροφοριών.  
 
2.3 ∆ηµιουργία χαρτών εννοιών 

Η τεχνική των χαρτών εννοιών αναπτύχθηκε από τον Joseph D. Novak και την 
ερευνητική του οµάδα, στο πανεπιστήµιο Cornell κατά τη δεκαετία του 1970, ως ένας 
τρόπος αναπαράστασης του τρόπου οικοδόµησης της επιστηµονικής γνώσης στα 
παιδιά. Στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο για να ενισχύσει την ουσιαστική 
εκµάθηση επιστηµών και άλλων αντικειµένων αλλά και σε άλλους χώρους εκτός της 
εκπαίδευσης, όπως στην κυβέρνηση και στις επιχειρήσεις. 
 
2.4 Θεωρητική βάση κατασκευής χαρτών εννοιών 

Η κατανόηση της ψυχολογικής και κοινωνιολογικής βάσης των χαρτών εννοιών είναι 
απαραίτητη για τη σωστή χρήση τους και για τον λόγο αυτό εξετάζεται περιληπτικά 
στη συνέχεια. 

2.4.1 Θεωρία οικοδόµησης της γνώσης 

Οι χάρτες εννοιών έχουν τη βάση τους στη θεωρία εποικοδόµησης της γνώσης 
(constructivism), σύµφωνα µε την οποία η µάθηση είναι πιο ουσιαστική όταν η 
γνώση οικοδοµείται πάνω σε έννοιες τις οποίες το άτοµο ήδη γνωρίζει. Για τους 
κονστρουκτιβιστές, η γνώση δηµιουργείται και δεν ανακαλύπτεται. Η δουλειά του 
Novak βασίζεται στη γνωστική θεωρία του David Ausubel, τη θεωρία της 
αφοµοίωσης (assimilation theory), η οποία τονίζει τη σηµασία της πρότερης γνώσης 
για την εκµάθηση νέων εννοιών. Σύµφωνα µε τον Ausubel “Ο πιο σηµαντικός 
παράγοντας που επηρεάζει τη µάθηση είναι η προϋπάρχουσα γνώση”. 
 
Γενικά, η απόκτηση και αποθήκευση της γνώσης, όπως περιγράφεται στη γνωστική 
θεωρίας µάθησης, παραλληλίζεται µε τα βήµατα δηµιουργίας ενός χάρτη εννοιών, 
όπως αυτά καθορίζονται από τον Trochim (1989). Στη θεωρία της µάθησης, οι 
µαθητές παρακινούνται να ενεργοποιήσουν συνδεδεµένες γνώσεις (σχήµατα) σε µία 
συγκεκριµένη περιοχή. Με παρόµοιο τρόπο, κατά την κατασκευή χαρτών εννοιών, 
ενθαρρύνονται να προσεγγίσουν συνδεδεµένες γνώσεις στην προς µελέτη περιοχή 
κατά τη διάρκεια της φάσης του “καταιγισµού ιδεών” (brainstorming). [4] 

2.4.2 Θεωρία κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

Σύµφωνα µε τον Huberman (1990) η απόκτηση της γνώσης αποτελεί µία διαδικασία 
αλληλεπίδρασης µε τον περιβάλλον (και µέσα σε αυτό). Η µαθησιακή δραστηριότητα 
θεωρείται ως µία συλλογική διαδικασία δράσεων και αλληλεπιδράσεων ανάµεσα σε 
δρώντα υποκείµενα. Πάνω σε αυτή τη διαδικασία στηρίζεται και η κατασκευή των 
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χαρτών εννοιών. Στις κοινωνικές διεργασίες, η αναγνώριση και εκλογίκευση εννοιών 
καθορίζεται µέσω της αλληλεπίδρασης µεταξύ των ατόµων. Οµοίως, στη 
χαρτογράφηση εννοιών, η γνώση οικοδοµείται µέσω µίας διαλογικής σύνδεσης 
µεταξύ των συµµετεχόντων και το τελικό αποτέλεσµα είναι µία οπτική 
αναπαράσταση σκέψεων οι οποίες έχουν δοµηθεί κατά τη διάρκεια της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης των ατόµων. 
 
2.5 Μορφές χαρτών 

Μπορούµε να διακρίνουµε τέσσερα βασικά είδη χαρτών εννοιών ανάλογα µε τη 
µορφή τους. Αυτά είναι [17]: 
 
1. Αραχνοειδείς χάρτες εννοιών (Spider concept maps) 

Η βασική έννοια τοποθετείται στο κέντρο του χάρτη. Οι δευτερεύουσες έννοιες 
οργανώνονται γύρω από αυτήν µε φορά προς τα έξω, δηµιουργώντας έτσι ένα 
διάγραµµα παρόµοιο µε τον ιστό της αράχνης. 

 
Σχήµα 2.4: Αραχνοειδείς χάρτες εννοιών 

 
2. Ιεραρχικοί χάρτες εννοιών (Hierarchy concept maps) 

Η βασική έννοια τοποθετείται στην κορυφή του χάρτη. Τα υπόλοιπα στοιχεία 
παρουσιάζονται ακολουθώντας µία καθοδική κλιµάκωση. Οι  επιµέρους έννοιες 
τοποθετούνται στην κλίµακα τής ιεραρχίας ανάλογα µε τη σχέση τους προς τις 
ιεραρχικά ανώτερες έννοιες 

 
Σχήµα 2.5: Ιεραρχικοί χάρτες εννοιών 

 
 
 
 



   Χάρτες Εννοιών 
  Οι εφαρµογές τους στο σχολείο 

∆αβή Κορίνα  10/40     
Κωνσταντίνος Μακρής 

3. Χάρτης εννοιών µε µορφή διαγράµµατος ροής (Flowchart concept maps) 
Οι έννοιες οργανώνονται σε µια γραµµική απεικόνιση που µπορεί να 
χρησιµοποιεί, σε µια πιο σύνθετη εκδοχή, και αλγόριθµους.  

 
Σχήµα 2.6: Χάρτες εννοιών µε µορφή διαγράµµατος ροής 

 
4. Συστηµικοί χάρτες εννοιών (Systems concept maps) 

Οι πληροφορίες οργανώνονται σε µια µορφή που είναι παρόµοια µε αυτή του 
διαγράµµατος ροής µε την προσθήκη εισόδων και εξόδων.  

 
Σχήµα 2.7: Συστηµικοί χάρτες εννοιών 

 
Συµπληρωµατικά, θα µπορούσαµε να παραθέσουµε τρία επιπλέον είδη χαρτών 
εννοιών [15]: 
 
5. Χάρτες εννοιών σε οριζόντια µορφή (Picture Landscape concept maps) 

Οι χάρτες αυτοί παρουσιάζουν την πληροφορία σε οριζόντια (landscape) µορφή. 

 
Σχήµα 2.8: Χάρτες εννοιών σε οριζόντια µορφή 

 
 
 



   Χάρτες Εννοιών 
  Οι εφαρµογές τους στο σχολείο 

∆αβή Κορίνα  11/40     
Κωνσταντίνος Μακρής 

6. Τρισδιάστατοι χάρτες εννοιών (Multidimentional/3-D concept maps) 
Η µορφή αυτή χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις που οι διδιάστατοι χάρτες δεν 
επαρκούν για την παρουσίαση της πληροφορίας. 

 
Σχήµα 2.9: Τρισδιάστατοι χάρτες εννοιών 

 
7. Mandala consept maps 
Η πληροφορία παρουσιάζεται σε µορφή αλληλοσυνδεόµενων γεωµετρικών 
σχηµάτων. Ένας “τηλεσκοπικός” παράγοντας, δηµιουργεί οπτικά εφέ, τα οποία 
βοηθούν στη συγκέντρωση της προσοχής και της διαδικασίας σκέψης της ατόµου. 

 
Σχήµα 2.10: Χάρτες εννοιών µορφής “Mandala” 

  

2.6 Χρήση των χαρτών εννοιών στην εκπαίδευση 

Οι χάρτες εννοιών αποτελούν ένα πολύτιµο εργαλείο για την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Μπορούν να βοηθήσουν τόσο τη διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό, όσο 
και την αφοµοίωση της γνώσης από τον µαθητή. Έτσι, οι χάρτες εννοιών µπορούν να 
αξιοποιηθούν από τον διδάσκοντα ως [3]: 
 
o Μέσο για την οργάνωση του περιεχοµένου κάποιου µαθήµατος: Η ανάπτυξη ενός 

εννοιολογικού χάρτη βοηθά τον εκπαιδευτικό να αποσαφηνίσει και ο ίδιος την 
πορεία που θα ακολουθήσει κατά τη διδασκαλία κάποιου µαθήµατος, καθώς και 
το περιεχόµενό του.  

o Μέσο παρουσίασης υλικού στους µαθητές: Ο εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει ως 
µέθοδο διδασκαλίας τη χρήση εννοιολογικών χαρτών για την 
αποτελεσµατικότερη παρουσίαση εννοιών και σχέσεων, πολύπλοκων δοµών και 
γεγονότων (West, Farmer & Wolff, 1991). 

o Εργαλείο αξιολόγησης: Η δηµιουργία τέτοιων χαρτών επιτρέπει στον εκπαιδευτικό 
να εξάγει χρήσιµα συµπεράσµατα για τις γνώσεις των µαθητών του. Η χρήση της 
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χαρτογράφησης ως µέσου ανίχνευσης αρχικών εννοιών είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, 
αφού αποκαλύπτει τις παρανοήσεις των µαθητών σε συγκεκριµένα θέµατα και 
βοηθάει την κατάλληλη οργάνωση του µαθήµατος, ώστε να επιτρέπει την 
αναδόµηση της προϋπάρχουσας γνώσης (Βοσνιάδου, 1994). Παράλληλα, η 
χαρτογράφηση εννοιών µπορεί να αντικαταστήσει υπάρχουσες µεθόδους 
αξιολόγησης και να χρησιµοποιηθεί ως µέσο που θα δώσει στον εκπαιδευτικό 
πληροφορίες οι οποίες αφορούν την εξέλιξη της γνωστικής αλλαγής στους 
µαθητές του, καθώς και το τελικό αποτέλεσµα της διδασκαλίας του. 

 

Για έναν σπουδαστή / µαθητή οι χάρτες εννοιών µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµο 
βοήθηµα. Ενδεικτικά, µπορούν να  χρησιµοποιηθούν από αυτούς:  
 

• ως ένας πρακτικός τρόπος για λήψη σηµειώσεων κατά την παράδοση ενός 
µαθήµατος 

• για την κατανόηση του κεντρικού νοήµατος που εµπεριέχεται στη διδασκαλία  
• για την ευκολότερη και αποδοτικότερη εκµάθηση των εννοιών που τους 

διδάσκονται 
• ως µηχανισµός εξαγωγής αρχικών ιδεών 
• ως βοήθηµα για την οργάνωση των ιδεών τους 
• για τον σχεδιασµό των σπουδών και της καριέρας τους 
 

Με την χρήση χαρτών εννοιών µπορεί να επιτευχθεί [3]: 
 
o Αποτελεσµατική µάθηση: Κατά τη διαδικασία σχεδιασµού του χάρτη, λόγω της 

“βηµατικής” µεθοδολογίας που ακολουθείται, είναι ιδιαίτερα εύκολο να 
επιτευχθεί πλήρης κατανόηση του νοήµατος των εννοιών καθώς επίσης και των 
σχέσεων µεταξύ αυτών. Όπως γίνεται φανερό, κατά αυτόν τον τρόπο η 
εκµάθηση γίνεται µια ενεργή διαδικασία. 

o Καλλιέργεια “µεταγνώσης” και επίγνωση των διαδικασιών µάθησης: Οι χάρτες 
εννοιών είναι εργαλεία τα οποία βοηθούν το µαθητή να αντιληφθεί τη δοµή των 
γνώσεών του και τις διαδικασίες δόµησης της γνώσης. Επίσης, τον βοηθούν 
“να µάθει πώς να µαθαίνει”. Έτσι, η χρήση των εννοιολογικών χαρτών απαιτεί 
από το µαθητή να λειτουργήσει σε όλα τα επίπεδα της πυραµίδας του Bloom 
(1956) (γνώση, κατανόηση, εφαρµογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση).  

o Καλλιέργεια κριτικής σκέψης: Η χρήση του εννοιολογικού χάρτη κατά τη 
σταδιακή συγγραφή κειµένου µπορεί να συµβάλει τόσο στην πληρότητα και 
εγκυρότητα του έργου που θα παραχθεί, όσο και στην ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης µέσα από τις φάσεις παραγωγής και οργάνωσης των ιδεών και 
αναθεώρησης και αναδιατύπωσης του αρχικού κειµένου (Ματσαγγούρας και 
Κουλουµπαρίτση, 1999). 

Οι χάρτες εννοιών µπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιµο εργαλείο για τον 
εκπαιδευτικό κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των µαθητών. Μερικοί από τους 
τρόπους µε τους οποίους µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι  

o ∆ίνεται ένας ελλιπής χάρτης εννοιών και ζητείται να συµπληρωθούν τα 
κενά. 

o ∆ίνεται ένα κατάλογος εννοιών και ζητείται να δηµιουργηθεί ο χάρτης 
εννοιών. 
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o ∆ίνεται ένα κείµενο το οποίο περιέχει έννοιες και ζητείται να δηµιουργηθεί 
ο χάρτης εννοιών. 

o ∆ίνεται µια πειραµατική διάταξη και ζητείται να δηµιουργηθεί ο χάρτης 
εννοιών. 

o ∆ίνεται ένας χάρτης εννοιών και ζητείται να "µεταφραστεί" σε κείµενο. 

o ∆ίνεται ένας κατάλογος εννοιών και οι µαθητές επιλέγουν τις έννοιες που 
χρειάζονται για να φτιάξουν τον χάρτη εννοιών. 

o ∆ίνεται ένας κατάλογος εννοιών και συνδέσεων και ζητείται να 
δηµιουργηθεί ο χάρτης εννοιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΡΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 

3.1 Τρόποι κατασκευής χαρτών εννοιών 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης αποτελεί ένα 
πολύτιµο εργαλείο µέσω του οποίου ο κάθε άνθρωπος ή µία οµάδα ατόµων µπορούν 
να οργανώσουν τις σκέψεις τους µε δηµιουργικό και πρωτοποριακό τρόπο ή ακόµα 
να συνοψίζουν σηµειώσεις κάποιου άλλου, όπως αυτές εκφράζονται σε ένα βιβλίο, σε 
ένα άρθρο ή σε µία διάλεξη. Αν και η µέθοδος της χαρτογράφησης εννοιών µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε ένα µεγάλο πλήθος εφαρµογών όπως στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, στο σχεδιασµό στρατηγικών µάρκετινγκ αλλά και σε αρκετές 
διαδικασίες που µπορεί να συνθέτουν µια επαγγελµατική δραστηριότητα, στο παρών 
έγγραφο θα επικεντρωθούµε στη χρήση των χαρτών εννοιών αποκλειστικά στην 
εκπαίδευση. 
 
 Ενώ θα µπορούσαµε να αναφερθούµε µόνο σε χάρτες εννοιών που δηµιουργούνται 
µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, δυστυχώς στην εκπαίδευση και κυρίως στην τεχνική 
εκπαίδευση η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτελεί σπάνιο φαινόµενο. Για τον 
λόγο αυτό θα τους κατατάξουµε σε δύο πολύ βασικές κατηγορίες (Σχήµα 3.1): 

 
Σχήµα 3.1: ∆ιαχωρισµός χαρτών εννοιών ανάλογα µε τον τρόπο κατασκευής τους 

 
Αν και οι ηλεκτρονικοί χάρτες εννοιών παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήµατα, τα 
οποία θα αναλυθούν σε επόµενο κεφάλαιο, είναι σηµαντικό να γίνουν κατανοητά τα 
στάδια που ακολουθούνται, µέσα από τη δηµιουργία ενός χάρτη εννοιών πάνω σε 
χαρτί. 
 
3.2 “Νόµοι” κατά την κατασκευή των χαρτών εννοιών 

Η φράση “νόµοι κατά την κατασκευή χαρτών εννοιών” µπορεί να παρερµηνευθεί και 
να αποδοθεί σε αυτήν διαφορετικό νόηµα. Οι νόµοι των χαρτών εννοιών σκοπό έχουν 
να αυξήσουν τη νοητική ελευθερία του χρήστη και όχι να την περιορίσουν, όπως 
κανείς λανθασµένα θα µπορούσε να παρατηρήσει. Ακολουθώντας τα βήµατα 
κατασκευής χαρτών εννοιών γίνεται εφικτή η ταξινόµηση ενός µεγάλου όγκου 
γνώσεων και πληροφοριών σε µια σειρά και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρηθούν 
στη µνήµη και να είναι εύκολο να ανασυρθούν ανά πάσα στιγµή.         
 
Τα βήµατα και οι κανόνες που περιγράφονται στη συνέχεια έχουν µεγάλη αξία κατά 
την κατασκευή ενός χάρτη εννοιών µε χαρτί και µολύβι. Πολλά από τα βήµατα αυτά 
ωστόσο παραλείπονται κατά τη δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού χάρτη εννοιών αφού η 

Χάρτες Εννοιών 

Με χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή 

Με χρήση χαρτιού και 
µολυβιού 
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χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή αυτοµατοποιεί αρκετές διαδικασίες και 
βελτιστοποιεί την κατασκευή των χαρτών. [5],[6],[14] 
 

1. Χρησιµοποιήστε µία κενή σελίδα Α3 η µία σελίδα Α4 µε οριζόντιο 
προσανατολισµό, ξεκινώντας µε την κεντρική ιδέα στο κέντρο της. Με τον τρόπο 
αυτό η λέξεις αλλά και οι όποιες εικόνες που θα χρησιµοποιηθούν θα έχουν 
αρκετό χώρο ώστε να αναπτυχθούν επαρκώς. Επιπλέον, χρησιµοποιώντας το 
κέντρο της σελίδας ως αρχικό σηµείο εξοµοιώνουµε τον τρόπο λειτουργίας του 
ανθρώπινου µυαλού  

2.  Ένα από τα σηµαντικότερα στάδια στην κατασκευή ενός χάρτη εννοιών αποτελεί 
η επιλογή της κεντρικής ιδέας, οι οποία θα καταγραφεί στο κέντρο της σελίδας, 
αλλά και όλων των περαιτέρω πληροφοριών και εννοιών οι οποίες συνδέονται µε 
την αρχική ιδέα.       

3. Εφόσον έχει αποφασιστεί η αρχική έννοια πάνω στην οποία θα σχεδιαστεί ο 
χάρτης εννοιών ξεκινήστε ζωγραφίζοντας µία εικόνα που θα αναπαριστά την 
αρχική ιδέα. Μια εικόνα εστιάζει αυτοµάτως το µάτι και τον εγκέφαλο, 
δηµιουργεί πολυάριθµους συνειρµούς και είναι εκπληκτικά αποτελεσµατική ως 
βοήθηµα για τη µνήµη. Αν δεν είναι εύκολο να χρησιµοποιηθεί εικόνα, τότε η 
λέξη που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να µετατραπεί σε εικόνα χρησιµοποιώντας 
προοπτική, πολλαπλά και ελκυστικά χρώµατα. Η χρήση εικόνων σε όλο τον 
χάρτη εννοιών, όποτε αυτό είναι δυνατό, δηµιουργεί µια ισορροπία στα 
ερεθίσµατα ανάµεσα στις οπτικές και τις λεκτικές εγκεφαλικές λειτουργίες 
βελτιώνοντας την οπτική αντίληψη. Κατά τον σχεδιασµό τις εικόνας η οποία θα 
αποτελέσει το αρχικό σηµείο του εννοιολογικού χάρτη χρησιµοποιήστε τρία ή και 
περισσότερα χρώµατα. Τα χρώµατα βοηθούν τη µνήµη και τη δηµιουργικότητα 
και επιτρέπουν την αποφυγή των κινδύνων που απορρέουν από τη µονόχρωµη 
µονοτονία. Ακόµα και αν αντί για εικόνα χρησιµοποιηθεί µία λέξη 
χρησιµοποιήστε χρώµατα για να δώσετε έµφαση.   

4. Όλες οι έννοιες που θα καταγραφούν γύρω από την κεντρική ιδέα µπορούν να 
παροµοιαστούν ως τίτλοι κεφαλαίων ενός βιβλίου. Οι έννοιες αυτές είναι 
επιθυµητό επίσης να δοθούν µε εικόνες στον χάρτη, διαφορετικά, αν 
χρησιµοποιηθούν µόνο λέξεις, να γραφτούν µε κεφαλαία και καλογραµµένα 
γράµµατα. Τα κεφαλαία καλογραµµένα γράµµατα έχουν καθαρότερο σχήµα και 
είναι ευκολότερο να αποτυπωθούν από τον νου.  

5. Χρησιµοποιείτε γραµµές για να συνδέσετε τις διάφορες έννοιες µεταξύ τους. Οι 
γραµµές οδηγούν αυτοµάτως το µάτι και το βοηθούν να συνδέσει ένα µέρος του 
χάρτη µε ένα άλλο. Μπορεί να δείχνουν προς µία ή πολλές κατευθύνσεις, να 
έχουν παραπάνω από µία άκρη στην ίδια πλευρά και να ποικίλει το σχήµα και η 
προοπτική τους. Οι γραµµές µπορούν να µεταµορφωθούν σε βέλη, καµπύλες, 
βρόχους, κύκλους, τρίγωνα ή οποιοδήποτε άλλο σχήµα.     

6. Οι κεντρικές γραµµές πρέπει να πιο έντονες. Οι γραµµές που συνδέουν την 
κεντρική ιδέα µε τις έννοιες γύρω της πρέπει να είναι πιο έντονες γιατί 
µεταδίδουν αµέσως στον εγκέφαλο την αυξηµένη βαρύτητα των κεντρικών ιδεών.  

7. Κατά τη σύνδεση των εννοιών µεταξύ τους η αναγραφή πάνω στις γραµµές 
λέξεων κλειδιών, που συνδέουν τις έννοιες, θεωρείται ένα σηµαντικό στοιχείο στη 
δηµιουργία του χάρτη εννοιών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως οι έννοιες 
αποτελούν τη σάρκα του χάρτη ενώ οι γραµµές τον σκελετό. ∆ίνοντας οργάνωση 
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και τάξη, βελτιώνουν τη διαύγεια και βοηθούν στην ανάκληση. Επιπλέον, το 
µήκος των γραµµών πρέπει να είναι ίσο µε το µήκος της λέξης που αναγράφεται 
πάνω στην γραµµή, κάτι που επιτρέπει την τοποθέτηση των εννοιών πιο κοντά 
µεταξύ τους µε άµεσο αντίκτυπο την εξοικονόµηση χώρου.     

8. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή και η σύνδεση όλων των σηµαντικών 
εννοιών γύρω από την κεντρική ιδέα, στη συνέχεια πρέπει να γίνει η καταγραφή 
και η σύνδεση των εννοιών που έχουν δευτερεύουσα σηµασία. Η σύνδεσµοι αλλά 
και ο τρόπος καταγραφής των εννοιών σε αυτό το στάδιο δεν διαφέρουν αρκετά 
από τους αντίστοιχους στο στάδιο σύνδεσης των κύριων εννοιών. Η µεταβολή του 
µεγέθους των γραµµάτων αλλά και των εικόνων (σε περίπτωση που θα 
χρησιµοποιηθούν εικόνες) είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε να τονιστεί η σηµασία 
των στοιχείων που περιλαµβάνονται σε µια ιεραρχία. Ενώ για την καταγραφή των 
σηµαντικών εννοιών χρησιµοποιούµε µεγαλύτερο µέγεθος προσθέτοντας έµφαση, 
και αυξάνοντας την πιθανότητα ανάκλησης, στο παρών στάδιο το µέγεθος των 
γραµµάτων θα πρέπει είναι µικρότερο, ανάλογα µε τη σηµασία που έχουν οι 
αναγραφόµενες έννοιες. Το ίδιο ισχύει και για τις γραµµές που συνδέουν τις 
έννοιες, οι οποίες σε αυτό το στάδιο θα πρέπει είναι πιο λεπτές. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις κατά τη διάρκεια δηµιουργίας του εννοιολογικού χάρτη µερικές ιδέες 
που δεν βρίσκονται γύρω από την κεντρική ιδέα αποδεικνύονται στην 
πραγµατικότητα σηµαντικές. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνουν οι 
γραµµές πιο έντονες. 

 
3.3 Ηλεκτρονικοί χάρτες εννοιών 

Σε προηγούµενο κεφάλαιο οι χάρτες  εννοιών είχαν διακριθεί σε δύο µεγάλες 
κατηγορίες, τους χάρτες που κατασκευάζονταν µε χρωµατιστά µολύβια και λευκό 
χαρτί και σε αυτούς που κατασκευάζονται µε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η 
ανάπτυξη της τεχνολογίας και κυρίως η ανάπτυξη της επιστήµης της πληροφορικής 
βοήθησαν στη δηµιουργία χαρτών εννοιών µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές αφού 
έχουν πλέον την απαραίτητη µνήµη, ταχύτητα και λογισµική υποστήριξη για να 
µπορούν να αποτυπώσουν τους χάρτες στην οθόνη.  
 
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των υπολογιστών µπορεί να έχει απλοποίηση σε ένα 
µεγάλο βαθµό την κατασκευή χαρτών εννοιών, δεν µπορεί όµως ακόµα να 
ανταγωνιστεί την άπειρη οπτική ποικιλία, την ικανότητα να µεταφέρουµε τους χάρτες 
παντού και τις ελάχιστες απαιτήσεις κατασκευής των παραδοσιακών εννοιολογικών 
χαρτών. Αυτό µπορεί να γίνει κατανοητό καλύτερα αν αναλογιστεί κανείς σε ποιες 
εφαρµογές χρησιµοποιείται ένας εννοιολογικός χάρτης.  
 
Οι χάρτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε µεγάλη επιτυχία στην εκπαίδευση τόσο 
από τον µαθητή, ώστε να µπορέσει να αφοµοιώσει την καινούργια γνώση, αλλά και 
από τον εκπαιδευτικό ώστε να κάνει τη διδασκαλία περισσότερο ενδιαφέρουσα. 
∆υστυχώς όµως ένα πολύ µικρό ποσοστό µαθητών έχει καθηµερινή πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, µε αποτέλεσµα η χρησιµοποίηση των εννοιολογικών 
χαρτών να γίνεται κυρίως χρησιµοποιώντας τις παραδοσιακές τεχνικές. 
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3.3.1 Πλεονεκτήµατα των ηλεκτρονικών χαρτών εννοιών 

Η ηλεκτρονική εννοιολογική χαρτογράφηση µπορεί να βελτιώσει σηµαντικά την 
παραγωγικότητα του χρήστη στους εξής τοµείς: αυτόµατη παραγωγή χαρτών, πολύ 
εύκολη επεξεργασία εννοιολογικών χαρτών, αποθήκευση δεδοµένων, ανάκληση 
δεδοµένων και οργάνωση των επιµέρους στοιχείων που απαρτίζουν τον χάρτη. 
Επίσης, διευκολύνεται και επιτυγχάνεται η δηµιουργία πολλών διαφορετικών 
παραλλαγών του ίδιου χάρτη εννοιών.[5],[8] 

3.3.1.1 ∆ηµιουργία και επεξεργασία χάρτη εννοιών 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι ο χάρτης εννοιών εγκεφάλου που θα 
κατασκευαστεί µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή θα πρέπει να ακολουθεί και 
τους “νόµους” που περιγράφτηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο. Η δηµιουργία του 
χάρτη είναι αρκετά απλή. Τα λογισµικά χαρτογράφησης στην αρχική τους σελίδα 
δίνουν τη δυνατότητα εισαγωγής της κεντρικής ιδέας, την οποία αυτοµάτως 
χρωµατίζουν και την τοποθετούν στο µέσο της σελίδας. 
 
Το αµέσως επόµενο στάδιο, και όπως ακριβώς γίνεται σε έναν παραδοσιακό χάρτη 
εννοιών, είναι η προσθήκη των εννοιών που πλαισιώνουν την κεντρική ιδέα. Το 
πλεονέκτηµα σε αυτήν τη φάση της δηµιουργίας βρίσκεται στο γεγονός ότι ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής τοποθετεί και χρωµατίζει αυτοµάτως όλες τις έννοιες που 
έχουν εισαχθεί γύρω από την κεντρική. Επίσης, ένα από τα µεγαλύτερα 
πλεονεκτήµατα της ηλεκτρονικής χαρτογράφησης είναι το ότι ενθαρρύνει την 
καταγραφή πληροφοριών γρήγορα και εύκολα, χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να 
ανησυχεί για την ακριβή δοµή και τη σωστή τοποθέτηση των εννοιών πάνω στο 
χάρτη. 
 
Αφού έχουν δηµιουργηθεί όλοι οι κλάδοι υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής χρώµατος, 
αντιγραφής τους ώστε να χρησιµοποιηθούν ξανά αλλά και αναδιοργάνωσης όλης της 
δοµής του χάρτη εννοιών. Κάθε στοιχείο ή υποτµήµα του κάθε κλάδου, αλλά και 
κάθε κλάδος, µπορεί να µεταφερθεί σε οποιοδήποτε σηµείο του χάρτη. Οι κλάδοι 
µπορούν επίσης να χρωµατιστούν µε διάφορα χρώµατα από τον κύριο κλάδο και οι 
λέξεις-κλειδιά µπορούν να είναι πάνω σε απλό φόντο ή µε πλαίσιο. Με τη βοήθεια 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών επιτυγχάνεται η διαδικασία της αρχιτεκτονικής των 
ιδεών και δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να κατασκευάσει έναν χάρτη εννοιών µε 
έναν άπειρο συνδυασµό διαφορετικών δοµών. 

3.3.1.2 Μέγεθος και εµφάνιση χάρτη εννοιών 

Ένα µεγάλο µειονέκτηµα της κατασκευής χαρτών εννοιών µε την παραδοσιακή 
µέθοδο αποτελεί το µέγεθος του χάρτη. Όπως είναι προφανές, ένας απλός χάρτης 
ίσως να µην χρειαστεί στις περισσότερες περιπτώσεις πάνω από µία σελίδα Α4. Στην 
περίπτωση όµως που ο χάρτης θα χρειαστεί περισσότερο χώρο από µία σελίδα τότε ο 
κατασκευαστής του χάρτη θα βρεθεί αντιµέτωπος µε ένα σοβαρό ζήτηµα: το πώς θα 
καταφέρει να εξοικονοµήσει επιπρόσθετο χώρο για την ολοκλήρωση του χάρτη. 
Λύσεις σε αυτό το πρόβληµα θα µπορούσαν να είναι είτε η σχεδίαση του χάρτη από 
την αρχή σε µεγαλύτερη σελίδα ή η συνέχιση της κατασκευής του χάρτη σε 
διαφορετική σελίδα. Η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή µπορεί να υπερπηδήσει τα 
εµπόδια που ενδέχεται να παρουσιαστούν σε αυτό το στάδιο χρησιµοποιώντας µια 
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πολύ σηµαντική ικανότητα που διαθέτουν τα λογισµικά χαρτογράφησης, την 
µεγεθυντική ικανότητα. Η µεγεθυντική ικανότητα - ή αλλιώς ζουµ - επιτρέπει την 
δηµιουργία χαρτών εννοιών σε µεγάλο µέγεθος. Η λύση του υπολογιστή προσφέρει 
δύο δυνατότητες για τον χειρισµό του ηλεκτρονικού χάρτη: 

1. Χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχουµε χάρτες εννοιών µέσα σε 
χάρτες, µπορούµε δηλαδή να δηµιουργήσουµε συνδέσµους µεταξύ τους σε 
πολλαπλά επίπεδα. Στα πιο εκτεταµένα επίπεδα, είναι πιο δύσκολη η ανάγνωση 
στοιχείων του χάρτη µε πολλές λεπτοµέρειες. Ο υπολογιστής λύνει αυτό το 
πρόβληµα µε τη δυνατότητα της µεγέθυνσης, η οποία επιτρέπει τη µεγέθυνση 
κάθε περιοχής. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλής µεγέθυνσης 
επιτρέποντας την ανάγνωση της οποιασδήποτε λεπτοµέρειας του χάρτη εννοιών, 
ενώ συγχρόνως διατηρεί στην οθόνη την αρχική δοµή του συνολικού χάρτη. 

2. Κατά την επέκταση ενός χάρτη εννοιών, οι ιδέες που βρίσκονται στα εξωτερικά 
στρώµατα του χάρτη µπορεί να γίνουν αρκετά σηµαντικές, ώστε να χρειαστεί να 
µετατραπούν σε νέα κέντρα. Το λογισµικό επιτρέπει σε οποιαδήποτε ιδέα να γίνει 
ένα νέο κέντρο, τοποθετηµένο έτσι ώστε οι “νόµοι” που διέπουν την κατασκευή 
των χαρτών να εφαρµοστούν και στο νέο κέντρο. Έτσι, µπορεί να υπάρξει ένα 
τεράστιο φάσµα από διαφορετικές απόψεις της αρχικής δοµής, γεγονός που 
βελτιώνει σε µεγάλο βαθµό την κατανόηση όλων των διασυνδέσεων που 
περιέχουν οι αρχικές έννοιες. 

3.3.1.3 Οργάνωση και ταξινόµηση 

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατα της ηλεκτρονικής χαρτογράφησης είναι η 
δυνατότητα που παρέχεται στον χρήστη για οργάνωση και αναδιοργάνωση των 
πληροφοριών. Ένα ενιαίο περιβάλλον οργάνωσης των δεδοµένων επιτρέπει την 
οµαδοποίηση αρχείων σε καταλόγους, υποκαταλόγους και σε υπο-υποκαταλόγους. 
Με αυτόν τον τρόπο η ανάκληση πληροφοριών και δεδοµένων µπορεί να γίνει πολύ 
εύκολα ανεξαρτήτως µεγέθους του χάρτη εννοιών. Επιπλέον, τα λογισµικά 
χαρτογράφησης δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να καταγράψουν πληροφορίες 
και αυθόρµητες ιδέες, οι οποίες δεν έχουν εµφανή σύνδεση µε τις ήδη 
καταχωρηµένες, σε ένα υποπρόγραµµα σηµειώσεων, µέσω του οποίου ο χρήστης 
µπορεί όποτε θελήσει να ενώσει τις ανοργάνωτες ιδέες µε στοιχεία του χάρτη. 

3.3.1.4 Οµαδική συµµετοχή 

Είναι δυνατόν µε τη χρήση µιας µεγάλης οθόνης να δηµιουργηθεί ένας χάρτης 
εννοιών τέτοιος ώστε να δίνει τη δυνατότητα σε µια µικρή οµάδα να συνεισφέρει στη 
διαδικασία ανάπτυξής του, ενώ ένα από τα µέλη της θα εισάγει δεδοµένα. Με τον 
τρόπο αυτό µπορεί να εφαρµοστεί και η χρήση του χάρτη εννοιών µε τη βοήθεια του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή στα σχολεία, δίνοντας τη δυνατότητα στους µαθητές να 
επωφεληθούν από όλα τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής και επιπλέον 
ενισχύοντας τα οµαδικά τους χαρακτηριστικά. 

3.3.1.5 Εκτύπωση χαρτών και συµβατότητα µε άλλα λογισµικά 

Ο χάρτης εννοιών που θα δηµιουργηθεί από το ανάλογο λογισµικό µπορεί να τυπωθεί 
ασπρόµαυρα ή έγχρωµα σε ένα µεγάλο φάσµα από εκτυπωτές, ανεξάρτητα από το 
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µέγεθος του χάρτη. Επίσης, µπορούν να δηµιουργηθούν αρχεία τα οποία βοηθούν 
στην εξαγωγή δεδοµένων σε άλλα λογισµικά για επιπλέον επεξεργασία ή για χρήση 
σε άλλα έγραφα. Επιπροσθέτως, όλα τα προγράµµατα εννοιολογικής χαρτογράφησης 
έχουν τη δυνατότητα ενσωµάτωσης παραποµπών σε σχετικές πληροφορίες, έγγραφα 
ή ακόµα και σε προγράµµατα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

Στο εµπόριο κυκλοφορούν πολλά προγράµµατα που βοηθούν στον εύκολο και 
γρήγορο σχεδιασµό χαρτών εννοιών. ∆έκα (10) από τα πιο σηµαντικά λογισµικά 
παρατίθενται παρακάτω: 

1. ConceptDraw Mindmaps (www.conceptdraw.com) 
2. Mindmapper (www.mindmapper.com/) 
3. Openmind (www.matchware.com/en/products/openmind/) 
4. Semantica (www.semanticresearch.com) 
5. Smartdraw (www.smartdraw.com) 
6. Xmind (www.xmind.org/us/) 
7. Kidspiration (www.inspiration.com/) 
8. IHCM Cmap tools (http://cmap.ihmc.us/) 
9. Inspiration (www.inspiration.com/) 
10. Mind Manager pro (www.mindjet.com/eu/) 

 
Στο παρών κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστούν δύο από τα 
προαναφερθέντα λογισµικά εννοιολογικής χαρτογράφησης, το Mind Manager pro και 
το Inspiration. 
 
4.1 Mind Manager pro 

Το Mind Manager pro αποτελεί ένα από τα πιο εύκολα και γρήγορα λογισµικά, µε τη 
βοήθεια του οποίου µπορεί ακόµα και ένας άπειρος χρήστης να µυηθεί στη 
φιλοσοφία και στην τεχνική της κατασκευής χαρτών εννοιών. Όπως και στην 
κατασκευή του χάρτη µε την παραδοσιακή µέθοδο, η αρχική οθόνη του λογισµικού 
µας παραπέµπει σε µια λευκή σελίδα έχοντας τοποθετηµένο στο κέντρο της ένα κενό 
κουτί µέσα στο οποίο θα γίνει η καταχώρηση της αρχικής ιδέας. Για τους αρχάριους 
στην εννοιολογική χαρτογράφηση το πρόγραµµα προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής 
από µία βάση προ-εγκατεστηµένων χαρτών χρησιµοποιώντας τα Map και Style 
Templates, ακολουθώντας την εξής διαδροµή: File - New – From Styles and 
Templates. Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εµφανιστεί υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 
µεταξύ Style και Map Templates (Σχήµα 4.1 και 4.2).   
   
Σε γενικές γραµµές, και σύµφωνα µε τις κατηγοριοποιήσεις που έχει επιλέξει η 
εταιρεία που κατασκεύασε το λογισµικό, τα Style Templates είναι προτιµότερα για 
την ανάπτυξη µιας ιδέας, ενώ τα Map Templates είναι καταλληλότερα για µια πιο 
εύσχηµη παρουσίαση ενός επιχειρηµατικού προγράµµατος. 
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Σχήµα 4.11: Style Templates 

 

 
Σχήµα 4.12: Style Templates 
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Μετά την αρχική επιλογή και διαµόρφωση του χάρτη εννοιών, στο δεύτερο στάδιο, ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει κάθε υποενότητα κάθε κατηγορίας. Η 
προσθήκη µιας υποενότητας µπορεί να γίνει πολύ απλά κάνοντας κλικ µε το δεξί 
πλήκτρο του ποντικιού και επιλέγοντας από το contex menu: insert – subtopic. 
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα χρησιµοποίησης συνδέσµων µεταξύ των εννοιών 
δηλώνοντας και µια λέξη ή φράση κλειδί σε κάθε σύνδεσµο (Σχήµα 4.3).   
 

 
 

Σχήµα 4.13: Τρόπος σύνδεσης εννοιών 
 
Το λογισµικό MindManager Pro έχει τη δυνατότητα ενσωµάτωσης παραποµπών σε 
σχετικές πληροφορίες, έγγραφα ή ακόµα και προγράµµατα. Με αυτόν τον τρόπο 
υπάρχει δυνατότητα ενσωµάτωσης link σε σχετικά έγγραφα του Office, µια και το 
λογισµικό υποστηρίζει αρχεία του excel, του word και στοιχεία του outlook.[18]   
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4.2 Inspiration 

Το inspiration είναι ένα πρόγραµµα ευρέως γνωστό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα 
σχεδίασης µιας µεγάλης ποικιλίας χαρτών εννοιών οποιουδήποτε τύπου. Παράλληλα, 
παρέχει έτοιµες βιβλιοθήκες µε διάφορα θέµατα, κάθε µία από τις οποίες περιέχει 
αρκετές φωτογραφίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στους χάρτες. Επιπλέον, ο 
χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει καινούργιες βιβλιοθήκες, εκτός από τις ήδη 
υπάρχουσες.  
 
Το πρόγραµµα προσφέρει: (Σχήµα 4.4) 
 

• Επιφάνεια εργασίας που προσοµοιώνει λευκή σελίδα. 
• Μία παλέτα εικονιδίων τα οποία χρησιµοποιούνται για την εισαγωγή των 

εννοιών στην επιφάνεια εργασίας. 
• Τη γραµµή εργαλείων, όπου υπάρχουν τα κυριότερα εργαλεία για την 

κατασκευή του εννοιολογικού χάρτη. 
• Τα µενού εντολών 
 

 
 

Σχήµα 4.14: Επιφάνεια Εργασίας Inspiration 
 

 Κατά την εκκίνηση του προγράµµατος δίνεται η δυνατότητα πλοήγησης 
ανάµεσα σε έξι επιλογές. Για τη δηµιουργία ενός χάρτη εννοιών θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί η πρώτη επιλογή, Create a diagram. (Σχήµα 4.5) 
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Σχήµα 4.15: Επιλογή χάρτη 

 
 Έχοντας επιλέξει την κεντρική ιδέα του χάρτη εννοιών και χρησιµοποιώντας 

το εργαλείο rapidfire   που βρίσκεται στο µενού εντολών µπορούµε 
πολύ εύκολα να δοµήσουµε τον χάρτη εννοιών µε διάφορες έννοιες οι οποίες 
θα περιστοιχίζουν την κεντρική ιδέα. (Σχήµα 4.6) 

 
 Σχήµα 4.16: Καταγραφή των βασικών εννοιών 

 
 Έχοντας καταγράψει όλες τις ιδέες πάνω στην επιφάνεια εργασίας του 

προγράµµατος και χρησιµοποιώντας το εργαλείο Link   µπορούµε να 
συνδέσουµε τις έννοιες µεταξύ τους αλλά και µε την κεντρική ιδέα. 
Χρησιµοποιώντας το παραπάνω εργαλείο, το πρόγραµµα µας δίνει τη 
δυνατότητα να εισάγουµε και λέξεις κλειδιά κατά τη σύνδεση των διαφόρων 
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εννοιών, καθιστώντας τους δεσµούς ανάµεσα στις έννοιες σαφέστερους.[19] 
(Σχήµα 4.7) 

 
Σχήµα 4.17: Σύνδεση των εννοιών µε λέξεις κλειδιά 

 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα λογισµικά χαρτογράφησης εννοιών προσφέρουν πολλά 
πλεονεκτήµατα στον χρήστη κατά την κατασκευή ενός χάρτη. Η χρήση ενός από τα 
προγράµµατα που παρουσιάστηκαν (αλλά και της πλειονότητας των προγραµµάτων 
χαρτογράφησης εννοιών) µπορεί να βοηθήσει και τον αρχάριο χρήστη στο να 
κατανοήσει σε βάθος τη λειτουργία τους και να καταφέρει να δηµιουργήσει χωρίς 
κόπο έναν χάρτη εννοιών για κάθε περίσταση. Ένα µειονέκτηµα όµως που 
παρουσιάζει η χαρτογράφηση µε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτελεί το 
γεγονός ότι όλες οι εντολές κατασκευής του χάρτη είναι στα αγγλικά, 
αποθαρρύνοντας τη χρήση τέτοιων προγραµµάτων στην τεχνική εκπαίδευση.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  

5.1 ∆ιδασκαλία και αξιολόγηση µε τη χρήση χαρτών εννοιών 

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο µαθητής πραγµατοποιεί την 
προσωπική του µάθηση δηµιουργώντας καινούργιες έννοιες και αντιλήψεις, οι οποίες 
έχουν προέλθει από τις δικές τους εµπειρίες. Οι µαθητές συµβάλλουν ενεργά στη δική 
τους γνωστική ανάπτυξη χωρίς να είναι παθητικοί οργανισµοί που διαµορφώνουν τις 
γνωστικές τους περιοχές µε αµοιβές και τιµωρίες. Οι µαθητές αποτελούν 
κατασκευαστές των δικών τους γνωστικών εργαλείων· η γνώση και ο κόσµος 
ανακατασκευάζονται µέσα από την προσωπική τους εµπειρία. Σύµφωνα µε την 
παραπάνω θεωρία είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση µιας επιτυχηµένης 
διδασκαλίας η χρησιµοποίηση και αξιοποίηση εργαλείων µάθησης και διδασκαλίας, 
τα οποία σκοπό έχουν τη δηµιουργία καινούργιων εννοιών και γνώσεων µε τέτοιο 
τρόπο ώστε ο µαθητής να µπορέσει να τις συνδέσει µε προηγούµενες. Ένα από τα πιο 
σηµαντικά εργαλεία αποτελούν οι χάρτες εννοιών, που εστιάζουν στην εξωτερίκευση 
και αναπαράσταση των εννοιολογικών σχηµάτων των υποκειµένων, συµβάλλουν στη 
διεύρυνση και αξιοποίηση τους, ενθαρρύνουν και αξιολογούν την εννοιολογική 
αλλαγή και ενισχύουν την ουσιαστική µάθηση.[11] 
 
Η χρήση του χάρτη εννοιών στην εκπαιδευτική διαδικασία µπορεί να αποτελέσει µια 
µαθησιακή στρατηγική (Learning Strategy), µια εκπαιδευτική – διδακτική στρατηγική 
(Instructional Strategy), µια στρατηγική για τον σχεδιασµό και την οργάνωση της 
διδασκαλίας του γνωστικού αντικειµένου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
(Curriculum Planning) και ένα εργαλείο αναπαράστασης και αξιολόγησης των 
γνωστικών περιοχών των µαθητών. Χρησιµοποιώντας τους χάρτες εννοιών στην 
εκπαίδευση τοποθετούµε τον εκπαιδευόµενο αλλά και τον εκπαιδευτή σε µια 
αµφίδροµη εκπαιδευτική διαδικασία. Με κατάλληλα οργανωµένες εκπαιδευτικές 
διαδικασίες οι µαθητές µπορούν να οργανώσουν τις σκέψεις τους σε µια γνωστική 
περιοχή, λειτουργώντας σε όλα τα επίπεδα της πυραµίδας του Bloom (γνώση, 
κατανόηση, εφαρµογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση). Μπορούν να οξύνουν τις 
δεξιότητες εξαγωγής συµπερασµάτων και κριτικής θεώρησης αυτών, αποφεύγοντας 
την απόκτηση και συσσώρευση άχρηστων γνώσεων. Επιπλέον η χρησιµοποίηση του 
χάρτη εννοιών µπορεί να ενισχύσει την οµαδοσυνεργατική µάθηση, στην περίπτωση 
που θα κατασκευαστεί ένας χάρτης εννοιών από µία οµάδα µαθητών. Έτσι, ο χάρτης 
αποτελεί ένα επικοινωνιακό εργαλείο µεταξύ των µελών της οµάδας τα οποία πρέπει 
να εκφράσουν τις ιδέες τους και να καταλήξουν σε µια κοινή δοµή των εννοιών και 
των συνδέσεών τους πάνω στον χάρτη. 
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η χρήση του χάρτη εννοιών δηµιουργεί µια αµφίδροµη 
εκπαιδευτική διαδικασία τα πλεονεκτήµατα της οποίας καρπώνεται και ο µαθητής 
αλλά και ο εκπαιδευτικός. Από την πλευρά του, ο εκπαιδευτικός µπορεί να 
οργανώσει το υλικό των µαθηµάτων του και να παρουσιάσει σύνθετες επιστηµονικές 
έννοιες µε περισσότερη αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία. Επιπλέον, η τεχνική της 
χαρτογράφησης εννοιών µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέθοδος αξιολόγησης των 
µαθητών. Ο εκπαιδευτικός έχει το πλεονέκτηµα να διερευνήσει τις έννοιες που 
γνωρίζει ο µαθητής, τις έννοιες που δεν γνωρίζει αλλά και το αν έχει κατανοήσει τους 
δεσµούς µεταξύ των εννοιών. [9],[10],[11],[12] 
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Οι χάρτες εννοιών µπορούν να αποτελέσουν ένα δυνατό εργαλείο στα χέρια του 
εκπαιδευτικού αν χρησιµοποιηθούν στην τελική αξιολόγηση των µαθητών, βγάζοντας 
χρήσιµα συµπεράσµατα για το πού µπορεί οι µαθητές να αντιµετωπίζουν δυσκολίες. 
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να αξιολογήσει τους µαθητές σε ένα σύνολο από διάφορους 
παράγοντες που αφορούν τον χάρτη εννοιών όπως ο αριθµός των εννοιών, ο αριθµός 
των σύνθετων συνδέσεων αλλά και η ορθότητα των συνδέσµων µεταξύ των εννοιών. 
  
Αν και πολλές θεωρητικές µελέτες έχουν εκπονηθεί για τα ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα 
της διδασκαλίας µε τη χρήση της τεχνικής της χαρτογράφησης εννοιών, υπάρχει 
έλλειψη συγκεκριµένων παραδειγµάτων διδασκαλίας διδακτικών ενοτήτων. Μέρος 
από τις µελέτες µε θέµα την χαρτογράφηση εννοιών αναφέρονται στο πώς 
καταστρώνονται διδακτικές ενότητες για µαθήµατα του γενικού λυκείου και 
γυµνασίου αδιαφορώντας για ένα µεγάλο κοµµάτι τις σηµερινής εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα που αφορά την Τεχνική Εκπαίδευση. Αν αναλογιστεί κανείς τη θέση της 
Τεχνικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τους 
λόγους για τους οποίους ισχυρές διαδικασίες µάθησης µε εµφανή αποτελέσµατα 
βελτίωσης των ικανοτήτων των µαθητών βρίσκουν εφαρµογή µόνο στη γενική 
εκπαίδευση.  
 
Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα γίνει προσπάθεια να καταγραφούν ορισµένα 
παραδείγµατα για το πώς µπορεί να εφαρµοστεί ο χάρτης εννοιών µε µεγάλη 
αποτελεσµατικότητα και στην Τεχνική Εκπαίδευση και για το πώς µπορεί να 
συµβάλει στη διερεύνηση των αντιλήψεων των µαθητών αλλά και στον εµπλουτισµό 
της διδασκαλίας και της αξιολόγησης. Προτού γίνει όµως αυτή η προσπάθεια είναι 
χρήσιµο να τονιστεί η σπουδαιότητα της γνώσης της έννοιας και της τεχνικής του 
χάρτη εννοιών πριν την εφαρµογή του σε µία διδακτική ενότητα. ∆υστυχώς οι 
µαθητές της Τεχνικής Εκπαίδευσης στην πλειονότητα τους δεν έχουν βρεθεί 
αντιµέτωποι µε την τεχνική της χαρτογράφησης εννοιών. Για τον λόγο αυτό είναι 
απαραίτητη η αφιέρωση κάποιας διδακτικής ώρας από τον διδάσκοντα στην 
εκµάθηση όλων των βηµάτων και σταδίων των χαρτών εννοιών (τα οποία έχουν 
αναφερθεί στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας), έτσι ώστε να εξοικειωθούν οι 
µαθητές µε τις βασικές έννοιες και τον τρόπο κατασκευής τους. Στο πλαίσιο αυτό οι 
δραστηριότητες των µαθητών µπορεί να περιλαµβάνουν εργασίες συµπλήρωσης ή 
δηµιουργίας προτάσεων καθώς και εργασίες συµπλήρωσης, επέκτασης και 
κατασκευής χάρτη εννοιών υποστηριζόµενες από µία λίστα εννοιών και συνδέσµων 
µε άµεσο στόχο να µάθουν οι µαθητές να ορίζουν σχέσεις µεταξύ των εννοιών που 
ήδη απεικονίζονται ή να εισάγουν νέες έννοιες και να απεικονίζουν νέες προτάσεις, 
ορίζοντας απλές ή σύνθετες συνδέσεις.     
 
5.2 Εκµάθηση PLC µέσω χαρτών εννοιών (Ηλεκτρολογικός Τοµέας) 

Η παρακάτω εφαρµογή διακρίνεται σε τρία στάδια, µε σκοπό να γίνει απόλυτα 
ξεκάθαρο το πώς µπορεί να βελτιστοποιηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία µε τη χρήση 
των χαρτών εννοιών στο µάθηµα των Συστηµάτων Αυτόµατου Ελέγχου. 
 
1ο Στάδιο: Παρούσα εκπαιδευτική διαδικασία. 
Στην Τεχνική Εκπαίδευση ένα από τα σηµαντικότερα µαθήµατα που παρακολουθούν 
οι σπουδαστές του ηλεκτρολογικού τοµέα αποτελεί η χρήση των 
Προγραµµατιζόµενων Λογικών Ελεγκτών (PLC, Programmable Logic Controllers) σε 
διάφορες εφαρµογές συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου. Μέχρι σήµερα η πορεία της 
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διδασκαλίας που συνήθως ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί ηλεκτρολόγοι, αλλά και η 
πορεία διδασκαλίας που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, διαχωρίζει το 
µάθηµα των συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου σε δύο κατηγορίες: (Σχήµα 5.1) 

     
Σχήµα 5.18: Συστήµατα Αυτόµατου Ελέγχου 

 
Στο θεωρητικό µέρος των µαθηµάτων οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στις κυριότερες 
έννοιες του αυτοµατισµού µε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτές που χρειάζονται για να 
γίνει κατανοητή η λειτουργία του PLC και του τρόπου µε τον οποίο µπορεί συνδεθεί 
σε έναν αυτοµατισµό. Επίσης, οι µαθητές για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή µε ένα 
σηµαντικό στοιχείο του µαθήµατος των αυτοµατισµών, που είναι η µέθοδος µε την 
οποία µπορεί να προγραµµατιστεί ένα PLC ώστε να µπορέσει να χρησιµοποιηθεί σε 
διαφορετικές εφαρµογές. Η µέθοδος αυτή, όπως είναι εµφανές από το όνοµα της, 
είναι µια γραφική γλώσσα προγραµµατισµού (Ladder) που µε την βοήθεια του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή κατασκευάζεται και εκτελείται στη µνήµη του PLC. 
 
Στο πρακτικό µέρος των µαθηµάτων οι µαθητές καλούνται να προγραµµατίσουν ένα 
PLC χρησιµοποιώντας την γλώσσα προγραµµατισµού Ladder συνήθως σε οµάδες 
των δύο ή και περισσοτέρων ατόµων, λόγω τις έλλειψης ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Στο στάδιο αυτό ο κάθε µαθητής καλείται να εφαρµόσει στην πράξη τη θεωρία που 
έχει διδαχτεί στο θεωρητικό µέρος των µαθηµάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις το 
επίπεδο που φτάνουν οι µαθητές στην κατασκευή ενός προγράµµατος βρίσκεται στην 
δηµιουργία προγράµµατος ενός µέσου σε δυσκολία αυτοµατισµού. 
 
Ένα από τα µεγαλύτερα µειονεκτήµατα που αντιµετωπίζει ο συµβατικός τρόπος  
διδασκαλίας βρίσκεται στο γεγονός της µετάβασης από τη θεωρητική στην πρακτική 
διδασκαλία. Οι σπουδαστές του ηλεκτρολογικού τοµέα της Τεχνικής Εκπαίδευσης 
δυστυχώς προέρχονται από σχολεία τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις δεν τους 
παρείχαν ούτε τις βασικές γνώσεις λειτουργίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή, µε 
αποτέλεσµα να δυσκολεύονται στο να κατανοήσουν έννοιες οι οποίες είναι 
συνυφασµένες µε την πληροφορική. Αν προστεθεί σε αυτό και το µειονέκτηµα της 
έλλειψης υποδοµών όπως εργαστήρια, υλικά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε αρκετά 
σχολεία της επικράτειας, είναι εύκολο να φανταστεί κανείς ότι και η ελάχιστη γνώση 
που µπορεί ένας µαθητής να αποκοµίσει κατά τη διάρκεια των θεωρητικών 
µαθηµάτων είναι ανούσια χωρίς την πρακτική εξάσκηση.  
 
Σε αυτό το σηµείο η τεχνική του χάρτη εννοιών µπορεί να ενώσει µε µεγάλη επιτυχία 
το θεωρητικό και το πρακτικό κοµµάτι της διδασκαλίας. Η χρήση της µεθόδου της 
χαρτογράφησης εννοιών µπορεί να βοηθήσει τον µαθητή να κατανοήσει, σε έναν 
µεγάλο βαθµό, τις έννοιες που χρειάζονται ώστε να είναι έτοιµος όταν βρεθεί 
µπροστά στην πρακτική εφαρµογή των γνώσεών που έχει αποκοµίσει ( δηλαδή να 

Συστήµατα Αυτόµατου 
Ελέγχου 

Θεωρητικές έννοιες – 
θεωρία PLC 

Προγραµµατισµός PLC µε 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
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προγραµµατίσει ένα PLC µε τη γλώσσα προγραµµατισµού Ladder) να εφαρµόσει µε 
επιτυχία και µε αποτελεσµατικότητα τη θεωρία που έχει διδαχτεί. Επιπλέον, ένα 
µεγάλο πλεονέκτηµα της χρήσης του χάρτη εννοιών βρίσκεται στην οµοιότητα του 
τρόπου που κατασκευάζεται ο χάρτης εννοιών και στον τρόπο που κατασκευάζεται 
ένα πρόγραµµα για PLC σε γλώσσα προγραµµατισµού Ladder. ∆εδοµένης της 
οµοιότητας στον τρόπο κατασκευής, η τεχνική θα µπορούσε κάλλιστα να 
χρησιµοποιηθεί σαν “προθάλαµος” κατασκευής προγραµµάτων για PLC σε σχολεία 
τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα δηµιουργίας εργαστηρίου ηλεκτρονικών 
υπολογιστών.  
 
2ο Στάδιο: Χρήση του χάρτη εννοιών στην διδασκαλία του PLC.   
Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, ο χάρτης εννοιών µπορεί να εφαρµοστεί µε 
µεγάλη επιτυχία ως µέθοδος µέσω της οποίας οι µαθητές θα µπορέσουν να 
κατανοήσουν όλες τις έννοιες γύρω από τους αυτοµατισµούς και τα PLC.  
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ξεκινήσει το µάθηµα των PLC αναγράφοντας στο κέντρο 
του πίνακα την κεντρική ιδέα του µαθήµατος, η οποία δεν είναι άλλη από τη λέξη 
“PLC”. Στη συνέχεια καταγράφει γύρω από την κεντρική ιδέα όλες τις έννοιες οι 
οποίες συνδέονται άµεσα µε αυτήν. (Σχήµα 5.2) 
 

 
Σχήµα 5.19: Βασικές έννοιες γύρω από την κεντρική ιδέα του PLC 

PLC 
I. OUTPUT UNITS (ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥ) 
II. INPUT UNITS (ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ) 
III. CPU (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ) 
IV. PROGRAMMING DEVICE (ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ) 
V.     MEMORY (ΜΝΗΜΗ) 
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Στο σηµείο αυτό ο εκπαιδευτικός έχει κατασκευάσει στον πίνακα τον πρώτο χάρτη 
εννοιών µέσω του οποίου οι µαθητές µπορούν να καταλάβουν τα βασικά µέρη ενός 
PLC. Σαν ένα δεύτερο βήµα ο εκπαιδευτικός µπορεί να δηµιουργήσει καινούργιους 
χάρτες εννοιών που θα έχουν ως κεντρική ιδέα κάθε µία περιφερειακή ιδέα του 
προηγούµενου χάρτη. (Σχήµα 5.3) 
 

 
Σχήµα 5.20: Χάρτης εννοιών στηριζόµενος σε περιφερειακές ιδέες του PLC  

 
INPUT UNITS 

I. SENSORS (ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ) 
A. MOVEMENT SENSORS (ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ) 
B. HEAT SENSORS (ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) 

II. SWITCHES (∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ) 
III. BUTTONS (ΜΠΟΥΤΟΝ) 
 

Σε αυτό το στάδιο, ο εκπαιδευτικός έχει δηµιουργήσει έναν χάρτη εννοιών στον 
πίνακα, ο οποίος ως κεντρική ιδέα έχει τις µονάδες εισόδου ενός PLC και ως 
περιφερειακές ιδέες έχει τις σηµαντικότερες από αυτές. Επιπλέον, έχει συνδέσει µια 
από τις περιφερειακές ιδέες µε µια ακόµα υποκατηγορία δείχνοντας παράλληλα πώς 
µπορεί να διαρθρωθεί ένας χάρτης εννοιών βήµα προς βήµα. 
 
Εφόσον έχουν αναλυθεί και επισηµανθεί όλες οι έννοιες που συνδέονται µε την 
κεντρική ιδέα αλλά και µε όλες τις βασικές περιφερειακές έννοιες ο εκπαιδευτικός 
συνοψίζει όλους τους επιµέρους χάρτες εννοιών που έχει δηµιουργήσει για κάθε 
περίπτωση σε ένα συνολικό χάρτη από τον οποίον οι µαθητές µπορούν να έχουν µια 
ολοκληρωµένη εικόνα του συνόλου του µαθήµατος. Σκοπός του τελευταίου χάρτη 
είναι να βοηθηθούν οι µαθητές κατά τη διάρκεια του προσωπικού τους διαβάσµατος.  
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Σχήµα 5.21: Τελικός χάρτης εννοιών του PLC 
 
Ο χάρτης εννοιών δεν βρίσκει εφαρµογή µόνο στο πως θα µπορέσει ο εκπαιδευτικός 
να βοηθήσει τους µαθητές ώστε να κατανοήσουν πλήρως  το µάθηµα αλλά και στην 
πολύ σηµαντική για την Τεχνική Εκπαίδευση εφαρµογή της διασύνδεσης της 
θεωρητικής µε την πρακτική διδασκαλία. Οι χάρτες εννοιών µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό µε σκοπό το να εισάγουν τους µαθητές στην 
αρχή λειτουργίας της γλώσσας προγραµµατισµού Ladder, λόγω της οµοιότητας που 
παρουσιάζουν στον τρόπο κατασκευής τους. Για να γίνει κατανοητή αυτή η 
οµοιότητα θα χρησιµοποιηθεί ένα απλό παράδειγµα, στο οποίο θα δηµιουργηθεί 
πρόγραµµα σε γλώσσα προγραµµατισµού Ladder, που θα εκκινεί και θα σταµατάει 
κινητήρα µέσω δύο διακοπτών οι οποίοι θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν µαζί, και 
παράλληλα θα εκκινεί έναν άλλο κινητήρα χρησιµοποιώντας δύο µπουτόν τα οποία 
θα εκκινούν το κινητήρα ανεξάρτητα. 
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Γλώσσα Ladder 
Το πρόγραµµα που περιγράφει το δοθέν πρόβληµα είναι το εξής: 
 

 
Σχήµα 5.22: Γλώσσα Ladder 

 
Όπου ΙΟ.Ο και ΙΟ.1 είναι οι διακόπτες που ενεργοποιούν τον κινητήρα QO.O και 
αντίστοιχα ΙΟ.4 , ΙΟ.5 είναι οι διακόπτες που ενεργοποιούν τον κινητήρα QO.1 
Αποκωδικοποιώντας το παραπάνω διάγραµµα µπορούµε να καταλάβουµε ότι οι δύο 
πρώτοι διακόπτες βρίσκονται σε σειρά, µε αποτέλεσµα για να ενεργοποιηθεί ο 
πρώτος κινητήρας να πρέπει να πατηθούν και οι δύο, ενώ ο δεύτερος κινητήρας για 
να ενεργοποιηθεί χρειάζεται να πατήσουµε ή τον ένα ή τον άλλο διακόπτη. 
 
Η λογική του παραπάνω διαγράµµατος µπορεί να αποδοθεί και µε τη χρήση ενός 
χάρτη εννοιών δίνοντας τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να βοηθήσει τους µαθητές 
να κατανοήσουν την λογική της γλώσσας Ladder σε βάθος. Η µορφή του χάρτη 
εννοιών σε αυτήν την περίπτωση θα είναι ιεραρχική, τοποθετώντας τη βασική έννοια 
στην αρχή του χάρτη ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία θα παρουσιαστούν ακολουθώντας µια 
καθοδική κλιµάκωση. 
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Σχήµα 5.23: Μετατροπή της γλώσσας Ladder σε χάρτη εννοιών 

 
 Έτσι, µε τη βοήθεια του χάρτη εννοιών ο µαθητής µπορεί να κατανοήσει ένα 
πολύπλοκο στάδιο στη διδασκαλία των συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου 
χρησιµοποιώντας και ανοικοδοµώντας νέες έννοιες στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις.  
 
Ένα µειονέκτηµα στην χρήση του χάρτη εννοιών για τη συγκεκριµένη εφαρµογή 
αποτελεί το µέγεθος του χάρτη. Για τη δηµιουργία ενός πολύ απλού αυτοµατισµού 
όπως αυτού που αναφέρθηκε στο παράδειγµα, ο χάρτης που θα κατασκευαστεί δεν θα 
ξεπερνάει στο µέγεθος µια κόλλα Α4. Για τη δηµιουργία όµως ενός πιο σύνθετου 
αυτοµατισµού που θα αποτελείται από αρκετά στοιχεία ο χάρτης εννοιών είναι 
πιθανόν να απαριθµεί αρκετές σελίδες.     
 
3ο Στάδιο Αξιολόγηση 
Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής ενότητας ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα 
να προβεί σε ολική αξιολόγηση των µαθητών χρησιµοποιώντας τον χάρτη εννοιών σε 
διάφορες παραλλαγές, ενώ ταυτόχρονα µπορεί να αξιολογήσει τους µαθητές και στο 
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πεδίο της δηµιουργίας ενός πραγµατικού αυτοµατισµού (χρησιµοποιώντας τον χάρτη 
εννοιών για τη δηµιουργία απλού αυτοµατισµού όπως στο προηγούµενο παράδειγµα.) 
Στο Σχήµα 5.7 που ακολουθεί δίνεται ένας ελλιπής εννοιολογικός χάρτης έχοντας ως 
ζητούµενο τη συµπλήρωση των κενών εννοιών από τους µαθητές. 
 

   
Σχήµα 5.24: Χάρτης εννοιών για αξιολόγηση 
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5.3 Υπολογισµός διαστάσεων κλιµάκων µέσω χάρτη εννοιών (Τοµέας 
Κτιριακών Έργων) 

Οι χάρτες εννοιών αποτελούν ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο για την εκµάθηση εννοιών 
και των µεταξύ τους συνδέσεων. Είναι ωστόσο εξίσου αποτελεσµατικοί στην επίλυση 
ασκήσεων, αφού µέσω αυτών µπορεί να δοθεί σχηµατική αναπαράσταση των 
βηµάτων που ακολουθούνται και των υπολογισµών που γίνονται προκειµένου να 
οδηγηθούµε στο τελικό αποτέλεσµα. Ιδιαίτερα χρήσιµοι είναι στην περίπτωση που τα 
βήµατα που ακολουθούνται δεν είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους, αλλά κάποια 
ενδιάµεσα αποτελέσµατα χρησιµοποιούνται για την τροφοδοσία επόµενων σταδίων ή 
όταν εµπλέκονται επαναλαµβανόµενες διαδικασίες (loops). 
 
1ο Στάδιο: Παρούσα εκπαιδευτική διαδικασία 
Στο µάθηµα της “Οικοδοµικής”, στον δεύτερο κύκλο του τοµέα Κατασκευών της 
ειδικότητας Κτιριακών Έργων των Τ.Ε.Ε., διδάσκεται το κεφάλαιο “Κλίµακες”. Στα 
πλαίσια του κεφαλαίου αυτού οι µαθητές καλούνται να µάθουν τη διαδικασία 
υπολογισµού των διαστάσεων µίας κλίµακας, µέσα από την επίλυση µιας άσκησης. Η 
µέθοδος που ακολουθείται για τη διδασκαλίας επίλυσης της άσκησης αυτής δεν 
διαφέρει συνήθως από τη διδασκαλία επίλυσης µαθηµατικών προβληµάτων. Με τον 
τρόπο αυτό ο µαθητής µαθαίνει να ακολουθεί µία σειρά βηµάτων, αντιµετωπίζει 
όµως δυσκολία στο να κατανοήσει τον τρόπο µε τον οποίο τα βήµατα αυτά 
συνδέονται µεταξύ τους και τη χρησιµότητα που έχει το καθένα για την εύρεση του 
τελικού αποτελέσµατος.  
 
Πρέπει να σηµειωθεί πως ένα βασικό χαρακτηριστικό που παρουσιάζουν οι ασκήσεις 
που εµπεριέχονται στην ύλη των µαθηµάτων της Τεχνικής Εκπαίδευσης είναι ότι τα 
αποτελέσµατα που εξάγονται από αυτές έχουν πρακτική εφαρµογή και δεν 
αποσκοπούν απλά στην εξαγωγή αριθµητικών δεδοµένων, στην απόδειξη 
θεωρηµάτων και στην επίλυση εξισώσεων, όπως γίνεται τις περισσότερες φορές στις 
ασκήσεις των µαθηµατικών που διδάσκονται στα γενικά µαθήµατα της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό ενισχύει τον ρόλο των χαρτών 
εννοιών, οι οποίοι βοηθούν να γίνει κατανοητή η χρήση του κάθε µαθηµατικού τύπου 
για τον υπολογισµό των επιµέρους στοιχείων της κεντρικής έννοιας. 
 
2ο Στάδιο: Χρήση του χάρτη εννοιών στην διδασκαλία του υπολογισµού 
διαστάσεων κλιµάκων 
Βασικό στάδιο πριν από την επίλυση της άσκηση είναι η κατανόηση των 
χαρακτηριστικών στοιχείων µία κλίµακας τα οποία ο µαθητής καλείται να  
υπολογίσει. Έτσι, αρχικά, ο εκπαιδευτικός µπορεί να ξεκινήσει αναγράφοντας στον 
πίνακα την κεντρική έννοια, η οποία είναι “∆ιαστάσεις κλίµακας” (Staircase 
dimensions). Στη συνέχεια, ζητάει από τους µαθητές να του αναφέρουν τις διαστάσεις 
κλιµάκων, τις οποίες έχουν ήδη διδαχθεί στο θεωρητικό µέρος του κεφαλαίου, 
σηµειώνοντάς τις περιµετρικά της κεντρικής έννοιας. (Σχήµα 5.8) 
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. 
Σχήµα 5.25: Κεντρική έννοια και πρώτο επίπεδο εννοιών για την επίλυση προβλήµατος υπολογισµού 

διαστάσεων κλιµάκων* 
 
Αφού οι µαθητές κατανοήσουν τα ζητούµενα της άσκησης - τα οποία έχουν 
τοποθετηθεί σε πρώτο επίπεδο µε πράσινο χρώµα - ο εκπαιδευτικός προχωράει στον 
τρόπο υπολογισµού τους δίνοντας τον τύπο που αντιστοιχεί στο καθένα – σε δεύτερο 
επίπεδο µε ροζ χρώµα - και σηµειώνοντας την αλληλουχία των βηµάτων. Είναι 
σηµαντικό να γίνει κατανοητό ποια από τα εξαγόµενα θα χρησιµοποιηθούν για τον 
υπολογισµό άλλων στοιχείων, κάτι που υποδηλώνεται µε δεσµούς µεταξύ των τύπων 
υπολογισµού τους. Τέλος, σε τρίτο επίπεδο – µε κίτρινο χρώµα – τοποθετούνται οι 
τύποι που θα χρησιµοποιηθούν για τους ελέγχους που απαιτούνται. (Σχήµα 5.9) 
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Σχήµα 5.26: Χάρτης εννοιών για επίλυση άσκησης υπολογισµού διαστάσεων κλίµακας* 

 
* Χρησιµοποιούνται λατινικοί χαρακτήρες γιατί το πρόγραµµα δεν υποστηρίζει ελληνικούς 
 
3ο Στάδιο: Εφαρµογή - Αξιολόγηση 
Ο χάρτης εννοιών του σχήµατος 5.9  µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως οδηγός για την 
επίλυση ασκήσεων υπολογισµού διαστάσεων κλιµάκων. Ζητούµενο των τεχνικών 
µαθηµάτων δεν είναι η αποµνηµόνευση µαθηµατικών τύπων αλλά η σωστή εφαρµογή 
τους. Πολλοί από τους µαθητές των τεχνικών επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων 
αδυνατούν να εφαρµόσουν µία σειρά από τύπους για την επίλυση κάποιου 
προβλήµατος, ακόµα και όταν αυτοί τους δίνονται, αφού δυσκολεύονται να θυµηθούν 
το σκοπό αλλά και τη σειρά µε την οποία πρέπει να χρησιµοποιηθούν. Η δυσκολία 
αυτή µπορεί να αντιµετωπισθεί µε τη χρήση ενός χάρτη εννοιών, που θα τους 
καθοδηγεί κατά τη διαδικασία επίλυσης της άσκησης.  
 
Σε επόµενο στάδιο, και αφού οι µαθητές έχουν εµπεδώσει τη διαδικασία υπολογισµού 
των διαστάσεων κλίµακας, ο χάρτης εννοιών µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
αξιολόγησή τους. Αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί δίνοντας στους µαθητές έναν 
ελλιπή χάρτη και ζητώντας τους να τον συµπληρώσουν. Στην περίπτωση που 
ζητούµενα είναι µαθηµατικοί τύποι, αυτοί µπορούν να δίνονται και να ζητείται η 
σωστή τοποθέτησή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάλυση της µεθόδου της εννοιολογικής 
χαρτογράφησης και η διερεύνηση της χρήσης της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η 
χρήση των χαρτών εννοιών στη διδασκαλία µαθηµάτων παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και είναι δυνατόν να βρει αρκετές εφαρµογές. Ωστόσο, στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα δεν έχει ακόµα διαδοθεί σε ικανοποιητικό βαθµό. Οι χάρτες 
εννοιών παρουσιάζουν ένα πλήθος πλεονεκτηµάτων διευκολύνοντας τη διαδικασία 
της µάθησης και συνεισφέροντας στη διατήρηση της γνώσης. Αξιοποιώντας τα 
πλεονεκτήµατα αυτά, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιτύχουν τα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα και να υλοποιήσουν τους στόχους που θέτουν 
σχετικά µε τη διδασκαλία του µαθήµατός τους.  
 
Είναι σηµαντικό βέβαια οι µαθητές να εξοικειωθούν µε τη µελέτη και κατασκευή 
χαρτών εννοιών προκειµένου να τους εντάξουν στη διαδικασία µάθησης, κάτι που 
µπορεί εύκολα να επιτευχθεί µε την καθοδήγησή τους από τους εκπαιδευτικούς.  
 
Συνίσταται η ενηµέρωση, µέσα από ειδικά σεµινάρια, των εκπαιδευτικών όλων των 
βαθµίδων, και κυρίως της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, γύρω από τα πλεονεκτήµατα 
των χαρτών εννοιών, προκειµένου να τους εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Βασική προϋπόθεση αποτελεί η εκπαίδευσή τους προκειµένου να µάθουν πώς να 
κατασκευάζουν χάρτες εννοιών αλλά και πώς να τους χρησιµοποιούν σωστά και 
αποτελεσµατικά υποβοηθώντας την διδασκαλία και ενισχύοντας τη µάθηση. 
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