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Εισαγωγή 

Οι εννοιολογικοί χάρτες συνιστούν διαγράµµατα που αναπαριστούν οργανωµένες γνώσεις, 

που αποτελούνται από έννοιες και τις µεταξύ τους σχέσεις (Novak & Gowin, 1984).  Οι 

έννοιες, που συνήθως υποδηλώνονται µε λέξεις ή φράσεις, συχνά περικλείονται σε κύκλους ή 

σε κουτιά και οι µεταξύ τους σχέσεις αναπαριστώνται µε γραµµές που συνδέουν τις έννοιες. 

Η σχέση που υποδηλώνεται µπορεί να συγκεκριµενοποιείται µέσα από λέξεις ή φράσεις που 

µπορεί να γραφούν πάνω στις γραµµές που συνδέουν τις έννοιες. Η τριάδα Έννοια- 

Σύνδεσµος- Έννοια δηµιουργεί µια πρόταση (proposition). Ως εκ τούτου, ο εννοιολογικός 

χάρτης αποτελεί διαγραµµατική αναπαράσταση των συνδέσεων µεταξύ δύο ή περισσότερων 

εννοιών µε τη µορφή προτάσεων, αναδεικνύοντας τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών (Γουλή, 

Γόγουλου και Γρηγοριάδου, 2006). Η διαδικασία κατασκευής ενός εννοιολογικού χάρτη 

καλείται χαρτογράφηση εννοιών. 

Η χαρτογράφηση εννοιών καθιερώθηκε από το Novak ως τεχνική για τη διερεύνηση των 

αρχικών αντιλήψεων των µαθητών και την αφοµοίωση της νέας γνώσης. Συνιστά το 

αποτέλεσµα ερευνητικών προγραµµάτων για διερεύνηση των αλλαγών στο γνωσιολογικό 

επίπεδο των παιδιών στα θέµατα της Επιστήµης (Novak & Canas, 2006).  Το θεωρητικό 

υπόβαθρο της εργασία του Novak βασίσθηκε στην εργασία του David Ausubel στο πεδίο της 

γνωστικής ψυχολογίας κατά την οποία διερευνήθηκε ο τρόπος µε τον οποίο αποκτάται η νέα 

γνώση και διορθώνονται λανθασµένες ή εναλλακτικές αντιλήψεις (εννοιολογική αλλαγή). Η 

θεµελιώδης ιδέα της εργασίας του Ausubel είναι ότι η µάθηση επισυµβαίνει µέσα από την 

αφοµοίωση νέων γνώσεων και πεποιθήσεων στις ήδη υπάρχουσες αλλά και µέσα από 

συσχετίσεις των νέων γνώσεων µε υπάρχοντα γνωστικά σχήµατα του ατόµου (Ausubel, 

Novak & Hanesian, 1978).  

Ο κύριος στοχος που επιδιώκεται µέσα από την εφαρµογή της χαρτογράφησης εννοιών ως 

παιδαγωγικής τεχνικής είναι η µεγιστοποίηση της µάθησης, µε τρόπο που να έχει νόηµα και 

να είναι ουσιαστική για το άτοµο (meaningful learning) (Novak, 2002; Novak & Gowin, 
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1984; Novak & Canas, 2006). Αποτελεί µια από τις παιδαγωγικές τεχνικές που εφαρµόζονται 

στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και συνδυάζεται µε άλλες όπως είναι ο καταιγισµός ιδεών, 

η µελέτη πεδίου, το ηθικό δίληµµα, τα παιχνίδια ρόλων κ.λπ. (Βασιλοπούλου, 2001). 

Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι εννοιολογικοί χάρτες 

έχουν αξιοποιηθεί σε διάφορα γνωστικά πεδία, όπως είναι η διδακτική των Φυσικών 

Επιστηµών (Shavelson, Lang & Lewin, 1993;  Rice, Ryan & Samson, 1998; Soares & 

Valadares, 2006), η Πληροφορική (Conlon, 2006; Γουλή κ.ά., 2006), η Γλώσσα (Riley & 

Ahlberg, 2004) και η Ιατρική  (West, Park, Pomeroy & Sandoval, 2002), ως εργαλείο 

διάγνωσης των αρχικών αντιλήψεων των µαθητών, ως εργαλείο εννοιολογικής αλλαγής, ως 

εργαλείο αξιολόγησης και ως εργαλείο επίλυσης προβληµάτων (Lee & Nelson, 2005; Hsu, 

2004; Basque & Lavoie, 2006; Pershall, Skipper & Mintzes, 1997).  

Aνάλογα µε το πλαίσιο στο οποίο δηµιουργείται ένας εννοιολογικός χάρτης, µπορεί να 

διαφοροποιείται ως προς: α) τη µορφή, β) το επίπεδο της πολυπλοκότητας του, γ) τον αριθµό 

και το είδος των εννοιών που περιέχει, δ) το είδος και τον αριθµό των συνδέσεων. Ένας 

εννοιολογικός χάρτης δεν θα πρέπει να θεωρείται ποτέ πλήρης, αφού συνεχώς οι έννοιες που 

περιέχει µπορούν να συσχετιστούν, τόσο κατακόρυφα µε την προσθήκη πιο εξειδικευµένων ή 

επεξηγηµατικών εννοιών, αλλά κυρίως οριζόντια, µέσα από διασυνδέσεις των υπό εξέταση 

εννοιών µε άλλες έννοιες στο ίδιο επίπεδο. Στα ∆ιαγράµµατα 1 και 2 παρουσιάζεται η έννοια 

του εννοιολογικού χάρτη µέσα από δύο διαφορετικούς εννοιολογικούς χάρτες:    

∆ιάγραµµα 1: Η έννοια του εννοιολογικού χάρτη 
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Στο ∆ιάγραµµα 1, η βασική έννοια του εννοιολογικού χάρτη αναλύεται στη βάση τριών 

διαφορετικών παραµέτρων και συγκεκριµένα στη βάση του τι αναπαρίσταται σε σχέση µε τις 

νοητικές δοµές του ατόµου, στη βάση του τι απεικονίζουν ως διαγραµµατικές 

αναπαραστάσεις αλλά και στη βάση της χρησιµότητάς τους ως εργαλεία διάγνωσης και 

αξιολόγησης των νοητικών δοµών του ατόµου είτε πριν είτε µετά τη διδασκαλία.  

∆ιάγραµµα 2: Η έννοια του εννοιολογικού χάρτη*  

 

*προσαρµογή από Novak & Canas, 2006. 

Στο ∆ιάγραµµα 2, η έννοια του εννοιολογικού χάρτη αναλύεται στη βάση των οργανωµένων 

γνώσεων που απεικονίζει. Συγκεκριµένα, απεικονίζεται µε λειτουργικό τρόπο το τι 

περιλαµβάνουν οι προτάσεις που αναπαριστούν τις οργανωµένες γνώσεις. Επίσης, 

απεικονίζονται και σχέσεις των οργανωµένων γνώσεων µε το πλαίσιο, αλλά και η σηµασία 

τους για την προώθηση της αποτελεσµατικής διδασκαλίας και µάθησης. Επιπλέον, 

απεικονίζεται η έννοια ως µοτίβο νοητικών δοµών ή γεγονότων, ενώ επίσης υποδεικνύονται 

οι σχέσεις που µπορεί να παρουσιάζονται στο χάρτη, είτε αυτές είναι ιεραρχικές είτε 

οριζόντιες µεταξύ εννοιών που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές του χάρτη. 
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Το ∆ιάγραµµα 3 παρουσιάζει τη δοµή ενός ενδεικτικού εννοιολογικού χάρτη στον οποίο οι 

έννοιες τοποθετούνται ιεραρχικά. Στο διάγραµµα µπορεί κανείς να διακρίνει τις κάθετες 

διασυνδέσεις των εννοιών σε συνάρτηση µε την κεντρική έννοια και την ανάλυσή τους σε 

γενικότερες και ακολούθως τη συγκεκριµενοποίηση των επί µέρους εννοιών µε 

παραδείγµατα. ∆ιακρίνονται επίσης και οριζόντιες συνδέσεις µεταξύ διαφορετικών εννοιών 

που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές του χάρτη και σε ορισµένες περιπτώσεις, σε 

διαφορετικά επίπεδα.  

∆ιάγραµµα 3: ∆οµή ενδεικτικού εννοιολογικού χάρτη*  

 

*Βλ. σχετικά Γουλή κ.ά., 2006 

Είδη εννοιολογικών χαρτών 

Υπάρχουν διάφορα είδη εννοιολογικών χαρτών. Ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την 

µορφή που θα πάρει ένας εννοιολογικός χάρτης είναι το πλαίσιο ή το συγκείµενο (context) 

στο οποιο δηµιουργείται γι αυτό είναι καλύτερο να υπάρχει ένα κοµβικό ερώτηµα ή µια 

κεντρική έννοια που να παραπέµπει στη δηµιουργία του. Ο εννοιολογικός χάρτης µπορεί να 

περιλαµβάνει επίσης παραδείγµατα αντικειµένων ή περιπτώσεων που να συγκεκριµενοποιούν 
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τις έννοιες ή τις σχέσεις που παρουσιάζονται. Τα βασικά είδη εννοιολογικών χαρτών 

παρουσιάζονται συνοπτικά πιο κάτω:  

Ιεραρχικοί εννοιολογικοί χάρτες (hierarchy concept maps) 

Οι έννοιες παρουσιάζονται µε ιεραρχική µορφή, όπου η πιο σηµαντική έννοια τοποθετείται 

στην κορυφή και κάθε επιµέρους έννοια τοποθετείται χαµηλότερα στην κλίµακα της 

ιεραρχίας ανάλογα µε τη σχέση που υπάρχει µε τις υπόλοιπες έννοιες. 

 

∆ιάγραµµα 4: Η µορφή ενός ιεραρχικού χάρτη 

 

Ενδεικτικό παράδειγµα ιεραρχικού εννοιολογικού χάρτη φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 5 στο 

οποίο παρουσιάζεται η έννοια των ξηρανθεκτικών φυτών σε συνάρτηση µε το επίπεδο 

βλάστησης (δέντρο, θάµνος ή πόα), όπως επίσης διακρίνονται φυτά που είναι ενδηµικά για 

την Κύπρο. 

 

∆ιάγραµµα 5: Παράδειγµα ιεραρχικού χάρτη 
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Αραχνοειδείς εννοιολογικοί χάρτες (spider concept maps) 

Οι αραχνοειδείς εννοιολογικοί χάρτες τοποθετούν την βασική έννοιά τους, δηλαδή το θέµα 

τους πού λειτουργεί ως ενοποιητικό στοιχείο, στο κέντρο τού χάρτη. Οι έννοιες 

οργανώνονται γύρω από αυτό το κέντρο µε φορά προς τα έξω. 

∆ιάγραµµα 6: Η µορφή ενός αραχνοειδούς χάρτη 

 

 

Ενδεικτικό παράδειγµα ενός αραχνοειδούς χάρτη παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 7, στο οποίο 

το κοµβικό ερώτηµα αφορά τους παράγοντες που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την 

επιλογή φυτών για το σχολικό κήπο. Γύρω από το κοµβικό ερώτηµα απεικονίζονται διάφορες 

έννοιες ή παράµετροι που θα πρέπει να συνυπολογιστούν για την απάντηση στο κοµβικό 

ερώτηµα, που σχετίζονται τόσο µε τα ιδιαίτερα µορφολογικά ή άλλα χαρακτηριστικά του 

φυτού (π.χ. µηχανισµοί προσαρµογής στις κλιµατολογικές και υψοµετρικές συνθήκες, 

µέγεθος φυτού, απαιτήσεις σε νερό κλπ) αλλά και µε άλλους παράγοντες όπως το κόστος 

αγοράς και διαχείρισής του και οι πιθανές χρήσεις του φυτού. 
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∆ιάγραµµα 7: Παράδειγµα αραχνοειδούς χάρτη 

 

∆ιαγράµµατα ροής (flowchart concept maps) 

Τα διαγράµµατα ροής οργανώνουν τις έννοιες σε µια γραµµική ή κυκλική απεικόνιση που 

µπορεί να χρησιµοποιεί - σε µια πιο σύνθετη εκδοχή - και αλγορίθµους. Η µορφή ενός 

γραµµικού διαγράµµατος ροής φαίνεται ενδεικτικά στο ∆ιάγραµµα 8, ενώ στο διάγραµµα 9 

παρουσιάζεται ένα κυκλικό διάγραµµα ροής. 

 

∆ιάγραµµα 8: Η µορφή του γραµµικού διαγράµµατος ροής 

 

∆ιάγραµµα 9: Η µορφή του κυκλικού διαγράµµατος ροής 
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Ενδεικτικό παράδειγµα διαγράµµατος ροής παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 10, που αποτελεί 

ένα κλασικό δείγµα αλυσίδας τροφής. 

 

∆ιάγραµµα 10:  Παράδειγµα γραµµικού διαγράµµατος ροής. 

 

 

Συστηµικοί εννοιολογικοί χάρτες (system concept maps) 

Οι συστηµικοί εννοιολογικοί χάρτες οργανώνουν το υλικό τους µε παρόµοιο τρόπο µε τα 

διαγράµµατα ροής, µε τη διαφορά ότι έχουν επιπρόσθετα στα άκρα τους «Εισόδους και 

Εξόδους». Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 11, οι συστηµικοί εννοιολογικοί χάρτες µπορούν 

να πάρουν πολλές διαφορετικές µορφές. 

 

∆ιάγραµµα 11: Μορφές συστηµικών εννοιολογικών χαρτών 
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∆ιάγραµµα 12: Ενδεικτικό παράδειγµα συστηµικού εννοιολογικού χάρτη* 

 

 

*  http://makolas.blogspot.com/2011/11/x.html#!/2011/11/x.html 

Στο ∆ιάγραµµα 12 παρουσιάζεται ενδεικτικά ένα παράδειγµα εννοιολογικού χάρτη µε θέµα 

τον κύκλο του νερού στη φύση. Στο χάρτη φαίνεται πως το νερό που περιέχεται στους 

υδάτινους πόρους, όταν θερµανθεί από τον ήλιο, περνά στην αέρια φάση σχηµατίζοντας 

υδρατµούς. Ακολούθως, οι υδρατµοί συµπυκνώνονται και δηµιουργούν σύννεφα ενώ το νερό 

επιστρέφει στην υγρή ή στη στερεά φάση ως βροχή ή χιόνι αντίστοιχα, καταλήγοντας και 

πάλι στους υδάτινους πόρους.  

Η χρησιµότητα των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική πράξη 

Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν ένα εργαλείο µε τη χρήση του οποίου µπορούν να 

εποπτικοποιηθούν σύνθετες έννοιες  ή να απεικονιστούν γνωστικές δοµές των µαθητών, 

στοχευµένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες τους.. Η αµεσότητα που διέπει 

τη συγκεκριµένη παιδαγωγική µέθοδο, συµβάλλει στην εξοικονόµηση πολύτιµου χρόνου σε 

σχέση µε άλλες µεθόδους οι οποίες προϋποθέτουν δεξιότητες όπως η κατανόηση ή η 

παραγωγή γραπτού λόγου. Η δυνατότητα της ταχείας κατανόησης εννοιών καθώς και των 

µεταξύ τους σχέσεων που προωθείται µέσα από την εννοιολογική χαρτογράφηση, σε 

συνδυασµό µε την δυνατότητα αναδιοργάνωσής των χαρτών, µπορεί να αποδειχθεί ένα 

χρήσιµο εργαλείο τόσο για την εξέταση ενός θέµατος αλλά και για την ανάλυση των 
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νοητικών διαδικασιών των µαθητών κατά την εµπλοκή τους στη µαθησιακή διαδικασία, µε 

στόχο την προώθηση αποτελεσµατικής και ουσιαστικής για το άτοµο µάθησης.   

Όταν η χαρτογράφηση εννοιών ενσωµατώνεται σε µια παιδαγωγική διαδικασία θα πρέπει να 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας αυτής και όχι µια αποκοµµένη δραστηριότητα 

στην αρχή ή στο τέλος του µαθήµατος (Novak & Canas, 2006). Ενδεικτικά, θα µπορούσε να 

ενσωµατωθεί για να αναπαραστήσει µια εκπαιδευτική εµπειρία που βίωσαν οι µαθητές όπως 

είναι η εµπλοκή τους σε δραστηριότητες στο ύπαιθρο, µια διάλεξη, µία επίδειξη ή µία 

εργαστηριακή άσκηση. Με άλλα λόγια τα άτοµα µπορούν, αφού εµπλακούν βιωµατικά σε µια 

εκπαιδευτική δραστηριότητα, να χρησιµοποιήσουν τη χαρτογράφηση εννοιών για να 

αναπαραστήσουν τη γνώση που θα έχουν αποκοµίσει, µέσα από µια δυναµική 

αλληλεπίδραση µε το περιεχόµενο και υιοθετώντας µια κριτική στάση απέναντι σε αυτό 

(Βασιλοπούλου, 2001).  

Ενδεικτικά, οι εννοιολογικοί χάρτες µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως µέσο: 

• παρουσίασης ιδεών (πχ. να προκύψουν ως αποτέλεσµα µιας ιδεοθύελλας) ή σύνθετων 

εννοιών, 

• παρουσίασης µε απλό και σύντοµο τρόπο σύνθετων δοµηµένων οντοτήτων όπως είναι 

κείµενα µεγάλα σε έκταση, µεγάλες ιστοσελίδες κ.λπ.,  

• διάγνωσης των αρχικών ή ενδεχοµένως εναλλακτικών αντιλήψεων των µαθητών, 

• αξιολόγησης του επιπέδου κατανόησης των εννοιών, 

•  κατανόησης εννοιών µέσω της ενσωµάτωσης, της νέας γνώσης, στην παλιά,  

• διευκόλυνσης των µαθητών να περιγράψουν και να τεκµηριώσουν τις σκέψεις τους.  

Κατά συνέπεια, είναι σηµαντικό να εξεταστεί η ιδιαίτερη σηµασία της παιδαγωγικής 

αξιοποίησης των εννοιολογικών χαρτών όσον αφορά τα µαθησιακά αποτελέσµατα που 

µπορεί να προωθήσει για τους µαθητές. Πρώτιστα, η εννοιολογική χαρτογράφηση µπορεί να 

προωθήσει την κατανόηση αφού η δοµή της γνώσης, όπως παρουσιάζεται στους χάρτες, δίνει 

τη δυνατότητα τόσο για την ολιστική θεώρηση του περιεχοµένου όσο και για την επιλεκτική 

εστίασης µιας γνωστικής περιοχής (Γουλή κ.ά, 2006; Νovak & Canas, 2006). Επιπρόσθετα, 

µέσα από τη χαρτογράφηση εννοιών µπορούν να διασαφηνιστούν έννοιες και να 

εµπλουτιστούν, µέσα από τις δηµιουργικές συνδέσεις, µε άλλες ιδέες ή έννοιες, στοιχείο που 

προωθεί την καλλιέργεια κριτικής σκέψης (Hannafin, 1992). Σύµφωνα µε τους Symington & 

Novak (1992), οι εννοιολογικοί χάρτες παρέχουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να 
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εµπλακούν ενσυνείδητα στη µαθησιακή διαδικασία και να παρατηρούν τις αλλαγές που 

επισυµβαίνουν στις γνωστικές τους δοµές µε την πάροδο του χρόνου. Το στοιχείο αυτό 

συµβάλλει στην ανάπτυξη µεταγνωστικών δεξιοτήτων, δηλ. δεξιοτήτων που σχετίζονται µε 

τον έλεγχο των διαδικασιών µάθησης από το ίδιο το άτοµο, και τη µεγιστοποίηση της 

αυτονοµίας του στη µάθηση (Ματσαγγούρας, 2001).  

Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν επίσης ισχυρό επικοινωνιακό εργαλείο µεταξύ των µελών 

της οµάδας που εµπλέκεται στην κατασκευή τους, αφού καλούνται να εκφράσουν και να 

διαπραγµατευτούν ιδέες καθώς και να συµφωνήσουν σε µια κοινή δοµή των εννοιών και των 

µεταξύ τους συνδέσεων στο χάρτη (Βασιλοπούλου, 2001; Lee & Nelson, 2005). Κατά 

συνέπεια, οι χάρτες αποτελούν επίσης εργαλεία νοηµατικής διαπραγµάτευσης (Novak & 

Gowin, 1984), ενώ µέσα από τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την εννοιολογική 

χαρτογράφηση, µπορούν να ενισχυθούν και να εµπλουτιστούν όλα τα στάδια επίλυσης 

προβλήµατος και να παραχθούν εναλλακτικές λύσεις (Ματσαγγούρας, 2001).  

Η διαδικασία εννοιολογικής χαρτογράφησης εµπεριέχει νοητικές διεργασίες µε τελικό 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία συνδέσεων  µεταξύ υπαρχουσών εννοιών και ιδεών, αλλά και τη 

δηµιουργία νέων. Οι µαθητές εργάζονται σε ένα κλίµα που ενθαρρύνει την ανακάλυψη της 

γνώσης,  παρέχοντάς τους συνάµα περαιτέρω κίνητρα για µάθηση. Παράλληλα, κατά τη 

διαδικασία δηµιουργίας ενός εννοιολογικού χάρτη υποστηρίζεται η κοινωνική δόµηση της 

γνώσης, στηριζόµενη στις οµαδικές διαδικασίες,  την εναλλαγή των ρόλων,  την ανταλλαγή 

απόψεων, γνώσεων, εµπειριών και την αλληλοϋποστήριξη των µελών των οµάδων 

(Τσεµπερλίδου, 2009). 

H παιδαγωγική αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών µπορεί να διευκολύνει τον 

εκπαιδευτικό στην εκπαιδευτική του πορεία, αφού πέρα από την παρουσίαση σύνθετων 

εννοιών, µπορεί να τους αξιοποιήσει και ως διαγνωστικό εργαλείο για ανίχνευση των 

αρχικών ή προϋπαρχόντων αντιλήψεων των µαθητών, που ενδεχοµένως να αποτελούν 

γνωστικά εµπόδια για την οικοδόµηση της νέας γνώσης (Anderson-Inman & Zeitz, 1993; 

Novak, 1997).  

Οι La Vecchia & Pedroni (2007) αναφέρουν ότι οι εννοιολογικοί χάρτες µπορούν να 

αποτελέσουν ένα αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της κατανόησης των µαθητών/τριων, 

αφού οι εκπαιδευτικοί, παρακολουθώντας τους εννοιολογικούς χάρτες µπορούν να 

εντοπίσουν τις ελλείψεις των µαθητών/τριων και να προσαρµόσουν τα µαθήµατά τους 

ανάλογα. Ενδεικτικά, κατά τη συντρέχουσα αξιολόγηση τα άτοµα µπορούν να κληθούν να 
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κατασκευάσουν εννοιολογικούς χάρτες σε διάφορα στάδια της εµπλοκής τους στη µαθησιακή 

διαδικασία και οι εκπαιδευτικοί µπορούν να χρησιµοποιήσουν τους χάρτες τόσο για να 

αξιολογήσουν το επίπεδο κατανόησης των εννοιών από τους/τις µαθητές/τριες αλλά και για 

να τροποποιήσουν ανάλογα τις δραστηριότητες ή τις παιδαγωγικές µεθόδους που εφαρµόζουν 

(Shavelson, et al., 1993; Ruiz-Primo & Shavelson, 1996). Οι εννοιολογικοί χάρτες µπορούν 

επίσης να αξιοποιηθούν κατά την τελική αξιολόγηση των µαθητών/τριών µετά την 

ολοκλήρωση µίας σειράς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αλλά και για σκοπούς 

βαθµολόγησής τους. Τέλος, οι εννοιολογικοί χάρτες που δοµούνται σταδιακά για να 

παρουσιάσουν την οικοδόµηση της γνώσης κατά τη διάρκεια της εµπλοκής των 

µαθητών/τριών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, µπορούν να είναι χρήσιµοι στο να 

απεικονίσουν τις αλλαγές που συντελούνται στις γνωστικές δοµές τους, ως αποτέλεσµα τις 

ενσωµάτωσης νέων γνώσεων στις ήδη υπάρχουσες (Wallace & Mintzes, 1990). 

 

∆ραστηριότητες εννοιολογικής χαρτογράφησης στην τάξη. 

Οι Γουλή, Γόγουλου & Γρηγοριάδου (2006) παραθέτουν κάποιες από τις πολλές πιθανές 

χρήσεις των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως: 

Α) κατασκευή ενός χάρτη αποκλειστικά από τους µαθητές, 

Β) διόρθωση ενός δοσµένου χάρτη κάνοντας τις απαραίτητες τροποποιήσεις και διαγραφές 

στις έννοιες που απεικονίζονται και στις σχέσεις µεταξύ τους, 

Γ) επέκταση ενός δοµηµένου χάρτη εννοιών προσθέτοντας νέες έννοιες και συνδετικές 

λέξεις,  

∆) συµπλήρωση ενός δοσµένου ηµισυµπληρωµένου χάρτη µε έννοιες και συνδέσµους, 

Ε) οποιοσδήποτε συνδυασµός από τα πιο πάνω. 

Οι µαθητές/τριες µπορούν να εµπλακούν σε δραστηριότητες εννοιολογικής χαρτογράφησης 

ατοµικά ή οµαδικά.  

Ενδεικτική πορεία κατασκευής εννοιολογικού χάρτη.  

Οι Novak & Gowin (1984) εισηγούνται µία ενδεικτική πορεία κατασκευής εννοιολογικού 

χάρτη αποτελούµενη από τα πιο κάτω βήµατα: 
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α) Εντοπισµός του θέµατος ή του κοµβικού ερωτήµατος (focus question).  

β) Εντοπισµός και καταγραφή των σηµαντικότερων εννοιών που συνδέονται µε το υπό 

εξέταση θέµα ή µε το κοµβικό ερώτηµα.  

γ) Οργάνωση- κατάταξη εννοιών. Οι έννοιες καταγράφονται σε µια λίστα και οργανώνονται 

είτε ιεραρχικά είτε οριζόντια. 

δ) Εντοπισµός σχέσεων µεταξύ των εννοιών που έχουν καταγραφεί και ιεραρχηθεί και 

διαµόρφωση ενός προκαταρκτικού εννοιολογικού χάρτη. Στο στάδιο αυτό µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν post-its ή λογισµικά που θα διευκολύνουν την πραγµατοποίηση αλλαγών 

σε κατοπινό στάδιο.  

ε) Ενσωµάτωση φράσεων που περιγράφουν τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών στον 

προκαταρκτικό χάρτη. 

στ) Εντοπισµός συνδέσεων µεταξύ εννοιών που ανήκουν σε διαφορετικές περιοχές του 

χάρτη, είτε στο ίδιο είτε σε διαφορετικό επίπεδο και αναζήτηση οριζόντιων συνδέσεων 

(cross-links). 

ζ) Επανεξέταση του χάρτη και πραγµατοποίηση αλλαγών όπου χρειάζεται είτε σε σχέση µε 

τη δοµή είτε σε σχέση µε το περιεχόµενο. Αναθεώρηση του χάρτη ώστε αυτός να γίνει 

σαφέστερος και πιο ολοκληρωµένος. Στο στάδιο αυτό µπορούν να επανατοποθετηθούν ή να 

προστεθούν έννοιες. 

η) Ολοκλήρωση του χάρτη. Στη φάση της ολοκλήρωσης προστίθενται παραδείγµατα κάτω 

από τις έννοιες. Τέλος, ο χάρτης επανεξετάζεται για τελευταία φορά και οι έννοιες 

επανατοποθετούνται αν χρειάζεται. Σε περιπτώσεις χρήσης εργαλείων ηλεκτρονικής 

χαρτογράφησης ο χάρτης µπορεί να εµπλουτιστεί µε αλλαγές µορφοποίησης όπως προσθήκες 

διαφορετικών σχηµάτων, γραµµατοσειρών, χρωµάτων κ.λπ.  

θ) Αξιολόγηση του εννοιολογικού χάρτη. Ο εννοιολογικός χάρτης αξιολογείται ποιοτικά και 

ποσοτικά. Ποιοτικά ως προς την ακρίβεια και την εγκυρότητα του περιεχοµένου του, την 

οργάνωσή του, την ορθότητα των συνδέσεων και τη γλωσσική επάρκεια της διατύπωσής τους 

καθώς και ως προς την ιεράρχηση και την οµαδοποίηση εννοιών (Ruiz-Primo & Shavelson, 

1996). Ποσοτικά επικεντρώνεται κυρίως στον αριθµό των εννοιών και των απλών ή 

σύνθετων συνδέσεων που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτόν (Γουλή κά, 2006).  
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Η πιο πάνω ενδεικτική πορεία κατασκευής ενός εννοιολογικού χάρτη δεν αποτελεί πανάκεια 

αλλά επιδέχεται τροποποιήσεις ιδιαίτερα όσον αφορά τον τρόπο ιεράρχησης των εννοιών. 

Στην πραγµατικότητα το άτοµο έχει πλήρη ελευθερία όσον αφορά τον τρόπο αναπαράστασης 

της γνώσης σε ένα εννοιολογικό χάρτη. Οι Ruiz-Primo & Shavelson (1996) έχοντας 

συγκρίνει διάφορες τεχνικές κατασκευής εννοιολογικών χαρτών εισηγήθηκαν ότι ο βαθµός 

καθοδήγησης των ατόµων που εµπλέκονται στην κατασκευή ενός εννοιολογικού χάρτη 

µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τους στόχους που επιδιώκονται στις δραστηριότητες 

χαρτογράφησης εννοιών. Ενδεικτικά, µπορεί να δοθεί  η δοµή ενός εννοιολογικού χάρτη µαζί 

µε λίστα από έννοιες και λέξεις-κλειδιά  τα οποία καλούνται να ενσωµατώσουν στη δοσµένη 

δοµή.  

Στον αντίποδα, ο/η µαθήτρια µπορεί να κληθεί να κατασκευάσει από την αρχή ένα 

εννοιολογικό χάρτη χωρίς να του έχει δοθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Οι Νovak & 

Gowin (1984)  προτείνουν την εµπλοκή των µαθητών/τριών σε δραστηριότητες 

εννοιολογικής χαρτογράφησης στις οποίες να υπάρχει χαλαρή καθοδήγηση από τον 

εκπαιδευτικό, έτσι ώστε να διασαφηνίζονται διαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των 

απόψεων ή των γνωστικών δοµών των µαθητών/τριών, όπως και να βελτιώνεται η δοµή του 

χάρτη.  

Επιπρόσθετα, εννοιολογικοί χάρτες µπορεί να κατασκευαστούν µέσα από συνεντεύξεις µε 

µαθητές, µε εµπειρογνώµονες σε ένα τοµέα ή µε άλλα άτοµα που διαδραµατίζουν ρόλο στο 

ζήτηµα, ατοµικά ή οµαδικά. Λογισµικά που αφορούν στη χαρτογράφηση εννοιών 

διευκολύνουν τα άτοµα κατά τη διάρκεια της εµπλοκής τους στις εν λόγω δραστηριότητες, µε 

εισηγήσεις για την αισθητική ή σηµασιολογική βελτίωση του χάρτη, µε αξιολόγηση του 

χάρτη κλπ, ενώ η κατασκευή των χαρτών µπορεί µέσω διαδικτύου να γίνεται από άτοµα που 

βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες, συγχρόνως ή ασύγχρονα.  

 

Εννοιολογική χαρτογράφηση στο πλαίσιο της εξέτασης σύγχρονων οικολογικών 

ζητηµάτων.  

Η κατανόηση οικολογικών ζητηµάτων καθώς και του κρίσιµου ρόλου που διαδραµατίζει σε 

αυτά ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος της ικανότητας των ατόµων 

να σκέπτονται κριτικά σε σχέση µε το περιβάλλον, µε την αειφόρο ανάπτυξη αλλά και µε 

κοινωνικοοικονοµικές και επιστηµονικές πτυχές της ζωής στο σύγχρονο κόσµο (Assaraf & 
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Orpaz, 2010). Τα οικολογικά ζητήµατα αποτελούν πολυδιάστατες και πολυσύνθετες 

οντότητες και δεν κατανοούνται απλά ως διαταραχή της οικολογικής ισορροπίας από 

ανθρώπινες παρεµβάσεις. Ανάγονται σε ευρύτερα σύνολα που περιλαµβάνουν αξίες, στάσεις, 

συµπεριφορές, πολιτιστικά και οικονοµικά πρότυπα και σχετίζονται µε ζητήµατα όπως η 

ποιότητα ζωής, οι κοινωνικές ανάγκες, τα ατοµικά και συλλογικά συµφέροντα, κ.λπ. 

(Βασιλοπούλου, 2001). Ως εκ τούτου, για τη διερεύνηση ενός οικολογικού ζητήµατος 

απαιτείται γνώση από πολλά πεδία καθώς και κριτική ανάλυση αξιών και θεσµών. Η 

κατανόηση ζητηµάτων που σχετίζονται µε το περιβάλλον προϋποθέτει από τα άτοµα να 

κατανοούν τις συνδέσεις µεταξύ των παραµέτρων που σχετίζονται µε το πρόβληµα όπως 

επίσης και να αντιλαµβάνονται πως οτιδήποτε συµβαίνει σε κάποιο µακρινό µέρος της γης 

πιθανόν να σχετίζεται άµεσα µε την καθηµερινότητά τους. Συνεπώς, η συστηµατική και 

ολιστική εξέταση των ζητηµάτων αυτών θα πρέπει να αποτελεί βασικό άξονα των διδακτικών 

παρεµβάσεων που εφαρµόζονται στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) και στην 

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) (Ben-Zvi-Assaraf & Orion, 2010).  

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων οικολογικών ζητηµάτων παρουσιάζει ως εκ τούτου 

αντιστοιχία µε ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των εννοιολογικών χαρτών, που συνίσταται 

στην πολυπλοκότητα των διασυνδέσεων µεταξύ των εννοιών οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι 

αποκλειστικά κάθετες, δηλαδή να υποδεικνύουν γενικές και επί µέρους έννοιες και να 

παραθέτουν αντίστοιχα παραδείγµατα, αλλά και οριζόντιες, δηλαδή θα πρέπει να 

επιχειρούνται διασυνδέσεις µεταξύ εννοιών που ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικό επίπεδο 

και ανήκουν σε διαφορετικές περιοχές του χάρτη. Για παράδειγµα, αν εξετάζεται το 

πρόβληµα της ρύπανσης, θα πρέπει πέραν από την οικολογική διάσταση του ζητήµατος, που 

αφορά τη φύση, να εξεταστούν τα οικονοµικά αίτια, οι κοινωνικές αξίες που συµβάλλουν 

στην επιδείνωση ή στη µείωση του φαινοµένου, οι επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των 

ανθρώπων κ.λπ. όπως επίσης και οι µεταξύ τους διασυνδέσεις, όπως επίσης και οι 

παράγοντες που υπεισέρχονται και το επηρεάζουν. Υπό αυτό το πρίσµα, η παιδαγωγική 

αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην ΠΕ/ΕΑΑ καθίσταται εξαιρετικής συµασίας 

αφού κατά την εννοιολογική χαρτογράφηση η υπό εξέταση έννοια αντιµετωπίζεται ολιστικά,  

στη βάση της διασύνδεσης των εννοιών και των σχέσεων που τη διέπουν.  
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Παράδειγµατα εννοιολογικών χαρτών  

∆ιάγραµµα 13: Εννοιολογικός χάρτης µε θέµα «Οικιακά απόβλητα» 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 14: Ηµιτελής εννοιολογικός χάρτης µε θέµα «Φτώχια» 
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∆ιάγραµµα 15: Ηµιτελής χάρτης µε θέµα «Βιοποικιλότητα» 

ΦΤΩΧΙΑ 
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∆ιάγραµµα 16: Εννοιολογικός χάρτης που κατασκεύασαν παιδιά Γ’ ∆ηµοτικού µετά από 
επίσκεψή τους σε βοτανικό κήπο 
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∆ιάγραµµα 17: Εννοιολογικός χάρτης που κατασκεύασαν παιδιά Β’ Γυµνασίου µετά από 
επίσκεψή τους στο δάσος 
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