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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο εννοιολογικός χάρτης είναι εργαλείο χαρτογράφησης και σχηµατικής απεικόνισης των 

εννοιών. Στρατηγική που θεωρείται ιδιαιτέρως σηµαντική για τη Βιολογία και το πλήθος των 
εννοιών που την χαρακτηρίζουν. Η χρήση του εννοιολογικού χάρτη µπορεί να έχει ως στόχο 
τη διδασκαλία, την αξιολόγηση, την επισήµανση των ιδεών των µαθητών, την παρότρυνση 
για συνεργασία. Ένα ενδιαφέρον λογισµικό για τη σχεδίαση εννοιολογικών χαρτών είναι το 
Cmap Tool, που διευκολύνει τόσο τη δηµιουργία όσο και τη διάχυσή τους. Στην παρούσα 
εισήγηση προτείνεται και παρουσιάζεται το  Cmap Tool που έχει αναπτυχθεί από το Institute 
for Human and Machine Cognition και διατίθεται δωρεάν. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Βιολογία, Εννοιολογικός Χάρτης, Χαρτογράφηση Εννοιών, 

Concept Map, Concept Mapping, Cmap Tool 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η αναπαράσταση του εννοιολογικού περιεχοµένου συνιστά κεντρική έννοια στη 

διδακτική καθώς αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην οικοδόµηση της σχολικής γνώσης 
και γενικότερα στη συγκρότηση της γνωστικής δοµής του εκπαιδευόµενου (Βασιλοπούλου 
2001; Βαρδάκα, Βαρδάκας & Αλιµήσης, 2005). Ειδικότερα στη Βιολογία όπου το 
εννοιολογικό περιεχόµενο και οι µεταξύ του συνδέσεις αποτελούν τον κορµό του 
µετασχηµατισµού της βιολογικής επιστήµης σε σχολική γνώση, θεωρείται επιτακτική η 
ανάγκη χρήσης εργαλείων που θα δοµούν, θα παρουσιάζουν τη βιολογική γνώση, και θα 
την παρουσιάζουν ολιστικά. 

Ένα από αυτά τα εργαλεία, ο εννοιολογικός χάρτης τυγχάνει ευρύτατης αποδοχής 
µεταξύ των επιστηµόνων, µε αρκετά πλεονεκτήµατα. Αν και η χρήση των εννοιολογικών 
χαρτών θα µπορούσε να συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη διδασκαλία της Βιολογίας, 
έρευνες (Kinchin, 2001; Brown, 1995) αποκαλύπτουν πως οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν 
Βιολογία δεν χρησιµοποιούν τους εννοιολογικούς χάρτες µέσα στην τάξη. Σκοπός της 
παρούσας εργασίας, είναι να παρουσιάσει τον προβληµατισµό σχετικά µε τους 
εννοιολογικούς χάρτες και να προτείνει ένα λογισµικό, που µπορεί να διευκολύνει την 
κατασκευή και διάχυσή τους. Καθώς, «...η αξιοποίηση των χαρτών στη διδακτική πράξη 
διεγείρει το ενδιαφέρον των µαθητών και συµβάλλει στην αποσαφήνιση των εννοιών και 
στην ενσωµάτωση της νέας γνώσης µε την προϋπάρχουσα ενώ η αξιοποίηση των χαρτών 
για την αξιολόγηση των µαθητών αποδίδει µε άµεσο και σαφές τρόπο τυχόν παρανοήσεις 
και εσφαλµένες αντιλήψεις τους» (Γουλή, Γόγουλου, Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005). 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Το επιστηµονικό πεδίο της Βιολογίας είναι αχανές, το βάθος και το εύρος της 

υπάρχουσας και της παραγόµενης γνώσης είναι σε µερικές περιπτώσεις τεράστιο και η 
εννοιολογική δοµή του επιστηµονικού πεδίου είναι πολύπλοκη και άρρυθµη. Επιπλέον η 
βιολογική γνώση αφοµοιώνεται από πολλές διαφορετικές πηγές, τυπικές και µη. Για 
αυτούς τους λόγους η χαρτογράφηση των εννοιών φαίνεται να είναι αρκετά σηµαντικό 
εργαλείο για αυτούς που ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν τη βιολογική γνώση. Όπως 
υποστηρίζει το Kinchin (2001), «...το τελικό προϊόν της προσέγγισης µε εννοιολογικό 
χάρτη είναι µία ολιστική ή οικολογική οπτική...», ζητούµενο για τη σχολική εκδοχή της 
Βιολογίας. Οι Schmid & Telaro υποστηρίζουν: «... η Βιολογία γίνεται δύσκολα κατανοητή 
επειδή αποτελείται από πάρα πολλές έννοιες, πρωτόγνωρες για τους µαθητές, οι οποίες 
συνδέονται µε πολύπλοκες σχέσεις. Η κλασική µέθοδος που εφαρµόζεται στα σχολεία για 
την προσέγγιση αυτών των εννοιών, είναι η αποστήθιση. Η αποστήθιση όπως είναι 
αναµενόµενο αποτυγχάνει στην περίπτωση των πολυεπίπεδων και πολύπλοκων 
αλληλεπιδράσεων που σχετίζονται µε τη Βιολογία. Η χαρτογράφηση των εννοιών, δίνει 
έµφαση στη µάθηση µε νόηµα, και φαίνεται πως είναι ιδανική για την ενασχόληση µε το 
βιολογικό περιεχόµενο». 

Η βιολογική γνώση αλλάζει πολύ γρήγορα. Για το λόγο αυτό οι σηµερινοί µαθητές και 
αυριανοί πολίτες θα πρέπει να είναι βιολογικά ενήµεροι, να κατέχουν τις αρχές βασικών 
εννοιών καθώς και την ικανότητα να προσαρµόζονται στις συνεχείς αλλαγές. Οφείλουµε οι 
εκπαιδευτικοί να παρέχουµε µαθησιακό περιβάλλον µε πλούσιο αναλυτικό πρόγραµµα για 
τις επιστήµες το οποίο µπορεί να εµπλέξει και να ενεργοποιήσει την πλειοψηφία των 
µαθητών (Vanides, Yin, Tomita & Ruiz-Primo, 2005). 

 Η σχολική εκδοχή της βιολογικής γνώσης που τελικά κατέχουν οι µαθητές, δεν 
φαίνεται να υπολείπεται εννοιολογικού περιεχοµένου, καθώς σχολικά εγχειρίδια και 
διαλέξεις παρέχουν όλες εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες. Αντιθέτως, υπολείπεται 
συνδέσεων µεταξύ των εννοιών µε αποτέλεσµα οι µαθητές να µην µπορούν να 
αντεπεξέλθουν σε εξηγήσεις φαινοµένων ή χρήση των γνώσεών τους για ανάπτυξη 
επιχειρηµατολογίας (Preszler, 2004). Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ή δεν περιορίζεται ο 
επιστηµονικός αναλφαβητισµός που χαρακτηρίζει τους σηµερινούς πολίτες. Καθώς, όπως 
υποστηρίζουν οι Novak & Symington (1982): «... το πρόβληµα της µετάβασης από τη 
γραµµική (κείµενο) στην ιεραρχική (ψυχολογική) δοµή και πάλι πίσω, είναι σε ορισµένες 
περιπτώσεις το θεµελιώδες εκπαιδευτικό πρόβληµα». 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 
Ιστορικά Στοιχεία 
Η αφετηρία της δηµιουργίας εννοιολογικών χαρτών θα µπορούσαµε να πούµε πως 

εντοπίζεται στους ανθρώπους των σπηλαίων, τότε που οι µακρινοί µας πρόγονοι σχεδίαζαν 
διάφορες φιγούρες στους τοίχους. Ιδέες για τη χαρτογράφηση της γνώσης καταγράφονται 
ήδη από τη δεκαετία του 1950 (Brachman & Levesque, 1985) όπου παρατηρούνται οι 
πρώτες προσπάθειες από τους Turing (1950) και Shannon (1950) για την ουσιαστική 
ενασχόληση µε την Τεχνητή Νοηµοσύνη. Ο Pask  (1976α, 1976β), αν και η βασική του 
ενασχόληση ήταν η Κυβερνητική, είχε δηµιουργήσει εννοιολογικούς χάρτες που 
αποσκοπούσαν στην καταγραφή των αντιλήψεως που ενέκυπταν κατά τις συζητήσεις των 
µαθητών καθώς και τις µεταξύ τους συνδέσεις. 

Ουσιαστικά οι εννοιολογικοί χάρτες προέκυψαν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, και 
συγκεκριµένα στο Cornell University.  Οι Stewart, VanKirk, & Rowell (1979) ήταν 
ουσιαστικά οι πρώτοι που ανέπτυξαν τους εννοιολογικούς χάρτες αν και στην πρότασή 
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τους δεν υπήρχαν επιγραφές στις συνδετικές γραµµές και εποµένως δεν σχηµατίζονταν 
προτάσεις από τις συνδέσεις των εννοιών. Αργότερα ο Novak (1979, 1980) δηµοσίευσε 
δύο άρθρα (µε αναφορά στους Stewart, VanKirk, και Rowell) όπου παρουσίαζε 
συγκεκριµένα παραδείγµατα εννοιολογικών χαρτών, χωρίς όµως και πάλι να υπάρχουν 
επιγραφές στις συνδετικές γραµµές. Μετέπειτα, πάλι ο Novak (1981) πρότεινε να 
τοποθετούνται επιγραφές στις συνδετικές γραµµές, µε αποτέλεσµα να προκύπτουν 
προτάσεις που έχουν νόηµα. Πρόκειται ουσιαστικά για τους Νοβακιανούς εννοιολογικούς 
χάρτες (Novak & Gowin, 1984) που χρησιµοποιούνται σήµερα κατά κόρον, σε όλα τα 
πεδία, και στη ∆ιδασκαλία της Βιολογίας.  

 
∆οµή 
Η Χαρτογράφηση εννοιών ή Απεικόνιση εννοιών είναι µία διαδικασία κατά την 

οποία επιχειρείται η δηµιουργία σχηµατικής παρουσίασης των εννοιών. Οι εννοιολογικοί 
χάρτες (ή σηµασιολογικοί ή λεξικοί χάρτες) ουσιαστικά αποτελούνται από τις 
σηµαντικότερες έννοιες ή κόµβους (συνήθως ουσιαστικά) που περιέχονται µέσα σε 
ορθογώνια και ωοειδή πλαίσια ή κύκλους. (Εικόνα 1). Οι έννοιες συνήθως ενώνονται µε 
γραµµές (σύνδεσµοι) που δεν έχουν κάποια επιγραφή (κι εποµένως αντιπροσωπεύουν 
απλές σχέσεις του τύπου «µε κάποιο τρόπο το...., συσχετίζεται µε το...») ενώ µερικές φορές 
υπάρχουν και περιγραφικές επιγραφές που τοποθετούνται πάνω στους συνδέσµους 
(Φορτούνη & Φραγκάκη, 2003; Φορτούνη, Κοµµατάς & Αλεξανδράτος, 2006). 

Όταν οι σύνδεσµοι (σχέσεις, βέλη) περιέχουν και κάποια επιγραφή, συνήθως η λέξη 
είναι κάποιο ρήµα ή ρηµατική έκφραση. Η σχέση που δηµιουργείται µε ένα σύνδεσµο 
µεταξύ δύο ή περισσοτέρων εννοιών είναι πάντα αµφίδροµη, όµως το κείµενο που 
περιέχεται στην επιγραφή πάνω από τους συνδέσµους του εννοιολογικού χάρτη, µπορεί να 
δηµιουργεί µονόδροµη ή αµφίδροµη σχέση. Συνήθως στις συνδετικές γραµµές 
τοποθετούνται και βέλη έτσι ώστε ο αναγνώστης να γνωρίζει µε ποιά κατεύθυνση πρέπει 
να διαβαστεί η σχέση, αν και στους ιεραρχικά κατασκευαζόµενους εννοιολογικούς χάρτες 
(όπως είναι και οι περισσότεροι) τα βέλη συχνά παραλείπονται καθώς εκ προοιµίου ο 
αναγνώστης θα µελετήσει το χάρτη από πάνω προς τα κάτω. Έτσι τελικά δηµιουργούνται 
προτάσεις (του τύπου «έννοια – σύνδεσµος - έννοια»), οι οποίες αποδίδονται σχηµατικά 
(Γρηγοριάδου, Γουλή & Γόγουλου, 2003). 

 

 

µελετά 
Βιολογία Έµβια όντα 

 
Σχήµα 1: Τα συστατικά στοιχεία ενός εννοιολογικού χάρτη: οι δύο έννοιες, Βιολογία και Έµβια Όντα 

µέσα σε ορθογώνιο πλαίσιο, η γραµµή που έχει το ρόλο του συνδέσµου µε συγκεκριµένη 
φορά στο βέλος, η ετικέτα του συνδέσµου µε το ρήµα µελετά, και η σχηµατιζόµενη 
πρόταση, Βιολογία µελετά Έµβια Όντα 

Επιπλέον χαρακτηριστικά των εννοιολογικών χαρτών αποτελούν η ιεραρχική τους 
δοµής, η ύπαρξη παραδειγµάτων και η ύπαρξη σύνθετων συνδέσεων (cross-links) µεταξύ 
των εννοιών (Γουλή και συν., 2005). 

Η παρουσίαση της γνώσης µε αυτό το σχηµατικό τρόπο, είναι παρόµοια µε τα 
σηµασιολογικά δίκτυα χαρτογράφησης γνώσεων που προέρχονται από τους κλάδους της 
πειραµατικής ψυχολογίας και της τεχνητής νοηµοσύνης (Quillian, 1968). Οι εννοιολογικοί 
χάρτες και η συνεργατική µάθηση, αποτελούν δύο πολύ καλά µελετηµένα εργαλεία 
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ενεργούς µάθησης που βρίσκονται σε συµφωνία µε τις υπάρχουσες θεωρίες µάθησης που 
στηρίζονται στον εποικοδοµητισµό (Jensen, 2000). 

 
Πλεονεκτήµατα χρήσης εννοιολογικών χαρτών 
Οι εννοιολογικοί χάρτες παρέχουν µε µοναδικό τρόπο ένα γραφικό πρότυπο µε τον 

οποίο ο µαθητής οργανώνει, συνδέει και συνθέτει τις πληροφορίες (Vanides, et. al., 2005). 
Η γενικότερη πεποίθηση είναι πως οι εννοιολογικοί χάρτες βοηθάνε τους µαθητές να 

µάθουν. Ορισµένα πλεονεκτήµατα της χρήσης τους, όπως παρουσιάζονται από τους Fisher, 
Wandersee &  Moody (2002), είναι: 

• Άµεση παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις έννοιες και τις αλληλοσυνδέσεις τους 
• Όταν η χαρτογράφηση γίνεται συνεργατικά, µέσα σε οµάδες, µπορεί να οδηγήσει 

σε εκτεταµένες συζητήσεις σχετικά µε το περιεχόµενο και τις συνδέσεις των 
εννοιών 

• Η διαδικασία δηµιουργίας ολοκληρωµένης δοµής ιδεών στο χαρτί ή στον 
υπολογιστή διευκολύνει και συχνά προάγει την αντίστοιχη αναδιάταξη των 
εννοιών στο νου 

• Η χαρτογράφηση των εννοιών δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές ξεκινώντας από 
υπονοούµενες και ασαφείς σχέσεις να καταλήξουν σε ακριβείς και σαφείς 
συνδέσµους, µία διαδικασία που αποτελεί τον πυρήνα της εννοιολογικής 
κατασκευής 

• Η χαρτογράφηση των εννοιών απαιτεί αρκετές γνωστικές και µεταγνωστικές 
δεξιότητες που παρέµεναν άγνωστες αλλά αναδύονται µε την κατασκευή των 
εννοιολογικών χαρτών 

• Η χαρτογράφηση δίνει στους µαθητές τη δυνατότητα να εντοπίσουν λεπτές 
διαφορές µεταξύ των ιδεών, διαδικασία απαραίτητη για τη µάθηση 

• Όσο περισσότερο ασκείται κάποιος, τόσο καλύτερος γίνεται στην οργάνωση και 
σύνδεση των εννοιών 

• Κάθε φορά που δύο έννοιες συνδέονται µε κάποια σχέση στη λειτουργική µνήµη, 
αυτή η πληροφορία µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από άλλες εγκεφαλικές 
διεργασίες 

• Η σηµασιολογική δοµή κληροδοτείται σε όλα τα είδη γνώσεως 
• Η δοµηµένη γνώση (οργανωµένη, σηµασιολογική) είναι απαραίτητη για άµεση 

ανάκληση και κατανόηση 
• Οι εκπαιδευόµενοι αφοµοιώνουν αποτελεσµατικότερα τη δοµηµένη γνώση 
• Η δοµηµένη γνώση είναι σηµαντική για την επίλυση προβληµάτων 
• Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στη δοµηµένη γνώση ενός αρχάριου κι ενός 

έµπειρου καθώς η φυσιολογική διαδικασία µάθησης απαιτεί ο πρώτο να βελτιώσει 
τη δοµηµένη γνώση του για να αποκτήσει τις ικανότητες του δεύτερου 

• Η δηµιουργία νέων συνδέσεων µεταξύ των εννοιών, οδηγεί στην παραγωγή νέας 
γνώσης και καλλιεργεί τη δηµιουργική σκέψη των µαθητών 

 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 
Οι εννοιολογικοί χάρτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν από µαθητές, ερευνητές, 

εκπαιδευτικούς στη Βιολογία, για σχεδιασµό διδασκαλίας, διδασκαλία, επανάληψη, 
αξιολόγηση. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί µπορούν να τους χρησιµοποιήσουν για έναν από 
τους παρακάτω λόγους: 

• Αξιολόγηση προϋπάρχουσας γνώσης 
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• Αξιολόγηση µεταγνώσης (έλεγχος µάθησης, αναγνώριση ιδεών µαθητών)  
• Εµπέδωση των βασικών γνώσεων της Βιολογίας – επανέλεγχος για να ενισχυθεί η 

κατανόηση και η µάθηση 
• Τρόπος µελέτης οποιουδήποτε κειµένου 
• Σχεδιασµός µαθήµατος, διευκρίνιση εννοιών, καθορισµός αλληλουχίας γεγονότων 

κατά τη διδασκαλία 
• Σχεδιασµός συνόλου διδακτέας ύλης 
• Εργαλεία για την παρουσίαση της ήδη υπάρχουσας γνώσης των µαθητών, ώστε µε 

αφετηρία τις ιδέες τους να επεκταθεί η διδασκαλία και σε άλλα αντικείµενα ή 
επίπεδα 

• Μελέτη και κατανόηση επιστηµονικών κειµένων 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 
Ποιοτική 
Παρατηρώντας τις προτάσεις που σχηµατίζουν τα στοιχεία (κόµβος, σύνδεσµος, 

επιγραφές, διασυνδέσεις) του εννοιολογικού χάρτη, µπορεί ο εκπαιδευτικός να αντιληφθεί 
το επίπεδο κατανόησης του µαθητή. Π.χ. σύνδεσµοι µεταξύ άσχετων µεταξύ τους εννοιών 
φανερώνουν τις εναλλακτικές αντιλήψεις ή ιδέες των µαθητών. Από την άλλη, η απουσία 
ενός συνδέσµου µεταξύ δυο στενά συνδεδεµένων εννοιών µπορεί να αποκαλύψει την 
απουσία οποιασδήποτε κατανόησης, ακόµα και σε επίπεδο βασικών γνώσεων. Επίσης από 
τη µορφή και την πολυπλοκότητα του εννοιολογικού χάρτη (γραµµικός, κυκλικός, 
ακτινωτός, δενδροειδής, σχηµατισµός δικτύου) µπορεί εύκολα να διαπιστωθεί το πλήθος 
των συνειρµών και των συνδέσµων που δηµιουργούν οι έννοιες στο µαθητή (Vanides, et. 
al., 2005). Αν και ο Preszler (2004) υποστηρίζει: «... η απουσία κάποια σύνδεσης µεταξύ 
εννοιών, ίσως οφείλεται σε παράλειψη παρά σε έλλειψη κατανόησης...». Οι διαπιστώσεις 
αυτές συνηγορούν υπέρ της ποιοτικής αξιολόγησης των εννοιολογικών χαρτών, ειδικότερα 
εκείνων που κατασκευάζονται από µαθητές. 

 
Ποσοτική 
Για την ποσοτική αξιολόγηση των εννοιολογικών χαρτών, υπάρχουν διάφορες 

προτάσεις µε κυρίαρχη αυτή που υποστηρίζεται από τους Novak & Gowin (1984). Όµως 
υπάρχει πλήθος ενστάσεων (Kinchin, 2001) για τη βαθµολόγηση ενός εργαλείου που 
χρησιµοποιείται στον εποικοδοµητισµό, καθώς οποιαδήποτε αναγωγή του σε κοινό 
βαθµοθηρικό εργαλείο θα αναιρέσει τη δυναµική του. 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 
Η διαδικασία κατασκευής ενός εννοιολογικού χάρτη από µαθητές,, θα µπορούσε να 

συνοψιστεί στα επιµέρους βήµατα: 
Πρώτο. Ξεκινήστε µε ένα ερώτηµα. Η αφετηρία για τη δηµιουργία ενός 

εννοιολογικού χάρτη µπορεί να είναι κάποιο ερώτηµα που έχουµε θέσει, και 
προτρέπουµε τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν αυτό το εργαλείο ώστε να 
δώσουν κάποιες απαντήσεις (White, 2001) 

∆εύτερο. Επιλογή κατάλληλων εννοιών. Επιλέγοντας µία ενότητα της Βιολογίας µε την 
οποία επιθυµούµε να διαπραγµατευτούµε, εντοπίζουµε και καταγράφουµε τις 
σηµαντικότερες έννοιες. Συνήθως 10-15 έννοιες είναι ικανοποιητικός 
αριθµός, αν και στην επιλογή θα πρέπει να λάβουµε υπόψη τη δυνατότητα 
του µαθητή να δηµιουργήσει προτάσεις µε αυτές τις έννοιες 
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Τρίτο. Βαθµιαία δηµιουργία εννοιολογικού χάρτη. Ο µαθητής (ή η οµάδα µαθητών) 
δηµιουργεί κάποιο εννοιολογικό χάρτη, και ο εκπαιδευτικός υποβάλλοντας τα 
κατάλληλα ερωτήµατα ωθεί τους µαθητές να τα απαντήσουν δηµιουργώντας 
νέες έννοιες, συνδέσεις και προτάσεις, σε κάποιο νέο χάρτη. Η διαδικασία 
επαναλαµβάνεται διαρκώς µέχρι ο εκπαιδευτικός να θεωρήσει ότι 
καλύπτονται οι στόχοι που έχει θέσει. Η βαθµιαία δηµιουργία χάρτη 
διευκολύνει τους µαθητές να καταλάβουν τη χρήση του, και τον εκπαιδευτικό 
να βελτιώσει το αποτέλεσµα. 

Τέταρτο. Επιλογή ενότητας ή σηµείο του αναλυτικού προγράµµατος όπου θα εισαχθεί 
ο εννοιολογικός χάρτης. Συνήθως η κατασκευή εννοιολογικού χάρτη από 
µαθητές, εντάσσεται στις εργαστηριακές δραστηριότητες ή σε εργασία για το 
σπίτι. Η κατασκευή του εννοιολογικού χάρτη, θα εισαχθεί αναλόγως µε το 
χαρακτήρα του (διδασκαλία ή αξιολόγηση) 

Πέµπτο. Πραγµατοποίηση της δραστηριότητας. Για καλύτερη κατανόηση, προτιµάµε 
να δώσουµε έναν εννοιολογικό χάρτη, ο οποίος περιέχει τους συνδέσµους, 
όµως υπολείπονται οι όροι, τους οποίους καλείται να συµπληρώσει ο µαθητής 
(Yin, Vanides, Ruiz-Primo, Ayala & Shavelson, 2005). Για να διευκολύνουµε 
τους µαθητές µπορούµε να γράψουµε τις έννοιες σε µικρά αυτοκόλλητα 
χαρτάκια σηµειώσεων. 

 
Πραγµατοποίηση ∆ραστηριότητας Εννοιολογικού χάρτη, µέσα στην τάξη 
Η διαδικασία αυτή θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί στα επιµέρους στάδια: 
Πρώτο. Εκπαιδεύοντας τους µαθητές. Αν οι µαθητές δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ ξανά 

µε την κατασκευή εννοιολογικού χάρτη, τότε θα πρέπει να προηγηθεί κάποια 
εξάσκηση µε θέµατα που είναι οικεία, όπως η διατροφή, το παιχνίδι, η 
οικογένεια, κτλ 

∆εύτερο. Ατοµικοί εννοιολογικοί χάρτες. Ζητάµε από τους µαθητές µας να 
δηµιουργήσουν ο καθένας το δικό του εννοιολογικό χάρτη. Το στάδιο αυτό 
είναι σηµαντικό καθώς αναδεικνύει την αντίληψη του εκάστοτε µαθητή για 
το θέµα 

Τρίτο. Κριτική εννοιολογικών χαρτών, σε µικρές οµάδες. ∆ηµιουργούµε µικρές 
οµάδες συζήτησης, όπου οι µαθητές µοιράζονται µε τα µέλη της οµάδας τους 
ατοµικούς εννοιολογικούς χάρτες που έχουν δηµιουργήσει. Ζητάµε να βρουν 
οµοιότητες - διαφορές και να τους αναπροσαρµόσουν. Προτιµότερη είναι η 
δηµιουργία ετερογενών οµάδων αποτελούµενων από µαθητές µε διαφορετικό 
γνωστικό επίπεδο 

Τέταρτο. Συζήτηση στην τάξη των εννοιολογικών χαρτών των οµάδων. Η κάθε οµάδα 
θα παρουσιάσει το δικό της εννοιολογικό χάρτη, και τις σηµαντικές 
προτάσεις που αναδεικνύονται από αυτόν. Επιλέγουµε εκείνες τις προτάσεις 
οι οποίες θα µας βοηθήσουν να κατανοήσουµε το επίπεδο µάθησης των 
µαθητών µας 

Πέµπτο. ∆ηµιουργία εννοιολογικού χάρτη της τάξης. Από τις παραπάνω συζητήσεις 
και προτάσεις των οµάδων, δηµιουργούµε τον εννοιολογικό χάρτη της τάξης 
και συζητάµε για θέµατα της επιστήµης. 

 
C - MAP TOOLS: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 
Όπως παρατηρεί ο Jonassen (1990), ελάχιστα από τα περιβάλλοντα των 

υπολογιστικών εργαλείων σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν για καθαρά εκπαιδευτικούς 
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σκοπούς . Έτσι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να προσαρµόσουν το εκάστοτε λογισµικό στις 
δικές τους ανάγκες ώστε να επιτύχουν τους διδακτικούς και αξιολογικούς τους στόχους. 

Ευτυχώς, δεν συµβαίνει το ίδιο στη χαρτογράφηση εννοιών. Πλήθος προγραµµάτων 
υπάρχουν διαθέσιµα, που παρέχουν αρκετές ευκολίες: 

• αναδιοργάνωση κόµβων, επιγραφών και δεσµών, ευκολία µετακίνησής τους και 
αναδόµησης του συνόλου του εννοιολογικού χάρτη 

• δυνατότητα µετακίνησης, προσθήκης εννοιών, αλλαγής χρώµατος και µεγέθους 
γραµµατοσειρών 

• εύκολη χρήση προγραµµάτων, δυνατή και από µαθητές χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις 
υπολογιστών 

• δυνατότητα εξαγωγής των εννοιολογικών χαρτών σε άλλες ηλεκτρονικές µορφές, 
όπως κειµενογράφο, αρχείο pdf, εικόνα, κτλ 

Το προτεινόµενο λογισµικό CmapTools, έχει αναπτυχθεί από το Institute for Human 
and Machine Cognition, και διατίθεται ελεύθερο για τους χρήστες στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://cmap.ihmc.us/. Πέρα των πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζει η χρήση των 
λογισµικών στη δηµιουργία των εννοιολογικών χαρτών, το CmapTools προσφέρει 
επιπλέον τα εξής (Novak & Cañas, 2006): 

• παρέχεται δωρεάν, χωρίς καµία απολύτως υποχρέωση για το χρήση 
• συνεχώς αναβαθµίζεται, και οι χρήστες ενηµερώνονται για τις επιπλέον εκδόσεις 

τις οποίες και µπορούν να κατεβάσουν στον προσωπικό τους υπολογιστή επίσης 
δωρεάν 

• υπάρχουν εκδόσεις σε διάφορες γλώσσες (αυτή την στιγµή δεν έχει ακόµα εκδοθεί 
στην ελληνική γλώσσα) 

• µπορεί κάποιος να δηµιουργήσει νέες προτάσεις γράφοντας απλά κείµενο, όπως 
και µε έναν κλασικό κειµενογράφο 

• επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται από απόσταση κατά τη δηµιουργία ή 
και την περαιτέρω αξιολόγηση του χάρτη τους. Με σύγχρονη ή ασύγχρονη 
επικοινωνία οι χρήστες από διαφορετικά µέρη, µπορούν να δηµιουργήσουν τον 
εννοιολογικό χάρτη που επιθυµούν. Έτσι ενισχύεται η συνεργατική µάθηση και οι 
χρήστες επικοινωνούν µε άλλους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα 

• δίνεται η δυνατότητα δηµοσίευσης του χάρτη στο διαδίκτυο και η αποθήκευση 
του σε επιλεγµένους server του ινστιτούτου, τους CmapServers. Αρκετοί από τους 
CmapServers είναι δηµόσιοι, επιτρέποντας στον καθένα (χωρίς να απαιτείται 
άδεια) να εκδίδει τις συλλογές από εννοιολογικούς χάρτες που διαθέτει καθώς και 
τις πηγές του 

• µπορούν να συµπεριλάβουν στους χάρτες συνδέσµους για το διαδίκτυο, 
αναζητήσεις περαιτέρω πληροφοριών από το διαδίκτυο, καθώς και περιεχόµενα 
του χάρτη 

• επιτρέπει τη δηµιουργία συνδέσµων σε διάφορες πηγές (φωτογραφίες, γραφικά, 
βίντεο, γραφήµατα, πίνακες, κείµενα, ιστοσελίδες, άλλους εννοιολογικούς χάρτες) 
που βρίσκονται τοπικά ή οπουδήποτε στο διαδίκτυο, απλά µε drag & drop. Οι 
σύνδεσµοι αυτοί φαίνονται µε εικονίδια που βρίσκονται κάτω από τις έννοιες, ενώ 
επιλέγοντας ένα από αυτά τα εικονίδια ο χρήστης θα δει µία λίστα από 
συνδέσµους από όπου µπορεί να επιλέξει εκείνον που επιθυµεί 

• συνδέοντας διαφορετικούς εννοιολογικούς χάρτες µεταξύ τους, µπορεί να 
δηµιουργηθεί ένα Γνωστικό Μοντέλο (Cañas & Novak, 2005), το οποίο είναι 
συλλογή από διαφορετικούς εννοιολογικούς χάρτες µε ποικίλες συνδέσεις ο 
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καθένας δηµιουργώντας ένα δίκτυο εννοιολογικών χαρτών που περιγράφει 
καλύτερα κάποιο πεδίο της Βιολογίας 

• µε το εργαλείο Presentation Builder, µπορεί να δηµιουργηθεί µία παρουσίαση 
επιλέγοντας κάθε φορά συγκεκριµένα τµήµατα του χάρτη 

• µε το εργαλείο Compare Two Cmaps µπορούν να συγκριθούν δύο εννοιολογικοί 
χάρτες (π.χ. εκπαιδευτικού και µαθητή) για να διαπιστωθεί οι µεταξύ τους σχέσεις 

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Η χρήση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί κατά 

τεκµήριο ένα πολύτιµο εργαλείο, καθώς µπορεί να λειτουργήσει ως µέσο αξιολόγησης των 
µαθητών, σχεδιασµού της διδασκαλίας, ως εφαλτήριο για την ανάπτυξη της δηµιουργικής 
και συνδυαστικής σκέψης των µαθητών.  Ειδικότερα για τη διδασκαλία της Βιολογίας, η 
χρήση εννοιολογικών χαρτών αποτελεί µια ευέλικτη προσέγγιση, κατάλληλη για την 
απεικόνιση πολύπλοκων, πολυπαραγοντικών και ταχέως εξελισσόµενων συστηµάτων όπως 
αυτά που διαπραγµατεύεται η επιστήµη της Βιολογίας. Κατά συνέπεια ο αυξηµένος βαθµός 
πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τη διδασκαλία της Βιολογίας µπορεί να υποστηριχθεί 
µε τη χρήση ειδικών λογισµικών για εννοιολογικούς  χάρτες. Η χρήση τέτοιων λογισµικών  
όπως το Cmap Tools, προσφέρει µια δυναµική προσέγγιση στη διδασκαλία της Βιολογίας, 
καθώς παρέχει τη δυνατότητα εύκολης απεικόνισης,, αναδιοργάνωσης, και εµπλουτισµού 
της βιολογικής γνώσης, ενώ παράλληλα ευνοεί και την ανάπτυξη των επιστηµονικών 
αντιλήψεων, της οµαδικότητας και της συνεργασίας µεταξύ των µαθητών. 
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