
Διδακτικά 
εργαλεία 

Χάρτης εννοιών / concept map 

Γιαννακοπούλου Αμαλία, Ιανουάριος 2016 



Α. Μαυρόπουλος, 
Γ. Φλουρής, 2006 
 





Χάρτης εννοιών / 
Concept map 

o Σύμφωνα με τον εποικοδομητισμό, η μάθηση είναι 

πιο ουσιαστική, όταν η γνώση οικοδομείται πάνω σε 

έννοιες τις οποίες το άτομο ήδη γνωρίζει 

o Η οργάνωση και η αναπαράσταση της 

υπάρχουσας πληροφορίας αποτελεί σημαντικό 

συστατικό για την οικοδόμηση νέας γνώσης  

o Η γνώση των σχέσεων μεταξύ των εννοιών, η 

αξιολόγηση αυτών των σχέσεων και ο 

αναστοχασμός έχουν ως συνέπεια την ανάπτυξη 

μεταγνωστικών  δεξιοτήτων, οι οποίες οδηγούν στη 

μάθηση 



• Ο Joseph Novak τη δεκαετία του 1970 ανέπτυξε την 

τεχνική των εννοιολογικών χαρτών 

• Η εννοιολογική χαρτογράφηση (conceptual 

mapping) αποτελεί ένα μέσο για την 

αναπαράσταση των γνώσεων, των ιδεών, των 

εννοιών προς οικοδόμηση, των νοητικών 

διεργασιών του μαθητή 

• Ένας χάρτης εννοιών αποτελείται από: 
o Κόμβους (nodes)             αναπαριστούν έννοιες 

o Συνδέσμους (links)               παρουσιάζουν σχέσεις μεταξύ των εννοιών 

• Βέλη με εκφράσεις που περιγράφουν σαφώς και επακριβώς τις σχέσεις 

των κόμβων που συνδέουν 
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Ο McAleese (1998) ορίζει τον χάρτη εννοιών: 

 Μη κυκλικό γράφημα n διαστάσεων που αποτελείται: 
 Από ένα σύνολο m εννοιών 

 Και ένα μη κενό σύνολο R σχέσεων  

 Μονόδρομες  

 Αμφίδρομες 

 Μη κατευθυντικές  

 Η χρήση του υπολογιστή για την ανάπτυξή τους 
αναδεικνύει την ουσία τους και τους καθιστά ένα 
γνωστικό εργαλείο στα χέρια του μαθητή 

 Δομή: 
 Ακτινική  

 Αλυσίδας ή γραμμική 

 Δικτύου 
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Είδη : 

• Ιεραρχικοί 
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• Αραχνοειδείς 
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• Διαγράμματα ροής 
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• Συστημικοί (προσθήκη εισόδων εξόδων) 
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Χρήσεις των χαρτών εννοιών στην εκπαιδευτική διαδικασία: 

• Από το δάσκαλο 
o Οργανόγραμμα μαθήματος 

o Εισαγωγικός χάρτης μιας ενότητας 

o Προκαταβολικός οργανωτής 

o Επαναληπτικός χάρτης 

o Εργαλείο αξιολόγησης 

• Από το μαθητή 
o Κατασκευή ενός χάρτη 

o Διόρθωση ενός δοσμένου χάρτη 

o Επέκταση ενός δομημένου χάρτη εννοιών 

o Συμπλήρωση ενός ημισυμπληρωμένου χάρτη 

           Άρα εξοικειώνεται με το εργαλείο, ενώ παράλληλα κατανοεί το διδακτικό 

υλικό  
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Πλεονεκτήματα  

Σχεδιασμός 
και ανάλυση 

σκέψης 
μαθητών 

Επεξεργασία 
πληροφοριών 

Οργάνωση 
ιδεών 

Αφομοίωση 
και 

ευκολότερη 
κατανόηση 
της γνώσης 

Ανάπτυξη 
λογικής 
σκέψης 

Αντίληψη 
σχέσεων 
μεταξύ 
εννοιών 



Συγκεντρωτ ικά.  .  .  

Με τη χρήση χαρτών εννοιών επιτυγχάνεται: 

i. Αποτελεσματική μάθηση, αφού κατά τη διαδικασία 

σχεδιασμού γίνονται πλήρως κατανοητές οι έννοιες 

και οι συσχετίσεις μεταξύ αυτών 
• Μάθηση            ενεργός διαδικασία 

ii. Καλλιέργεια μεταγνώσης και επίγνωση διαδικασιών 

μάθησης, καθώς ο μαθητής αντιλαμβάνεται τη 

διαδικασία δόμησης της γνώσης 

iii. Καλλιέργεια κριτικής ικανότητας, εφόσον η σχεδίασή 

του αποδεικνύει ότι αναπτύχθηκε κριτική σκέψη 
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