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EΗΑΓΧΓΖ 

Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ ζήκεξα φηη ε γλψζε απμάλεηαη δηαξθψο. Ο καζεηήο 

ζην ζχγρξνλν ζρνιείν δελ παζρίδεη λα βξεη πιεξνθνξίεο, αιιά ην πξφβιεκά ηνπ 

είλαη πψο ζα επηιέμεη απηέο πνπ ηνπ ρξεηάδνληαη απφ ηελ πιεζψξα απηψλ πνπ ηνπ 

πξνζθέξνληαη. Ο δηδαθηηθφο θνξκαιηζκφο εληζρχεη ηελ απνζπαζκαηηθή ζπλχπαξμή 

ησλ πιεξνθνξηψλ, αλ δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε γλσζηηθή ζχλδεζε. χκθσλα κε ηηο 

λεφηεξεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο, ε κάζεζε λνείηαη σο κηα δηαδηθαζία πξνζσπηθήο 

δφκεζεο λνήκαηνο θαη ελλνηνινγηθήο αιιαγήο. ΄ απηή ηελ πξνζπάζεηα ε 

ραξηνγξάθεζε ελλνηψλ παξέρεη ζην καζεηή ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδέεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξεί ζεκαληηθέο θαη λα δνκεί έλλνηεο κε ζπγθεθξηκέλνπο 

θαλφλεο. Πξνηείλεηαη σο έλα λέν εξγαιείν θαηάιιειν γηα ηηο λέεο απαηηήζεηο θαη 

κάιηζηα ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο.  

 

 

1. ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΑ ΥΖΜΑΣΑ 

Ζ θσδηθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηε κλήκε γίλεηαη εηθνληθά (κε κνξθή 

λνεηηθψλ εηθφλσλ) θαη ζπκβνιηθά (κε ιεθηηθή κνξθή, σο έλλνηεο)
1
. Καηά ηελ 

επηθνηλσλία, φκσο, ρξεζηκνπνηνχκε γξαπηά ή πξνθνξηθά κελχκαηα, πνπ είλαη 

ππνρξεσηηθά κηα γξακκηθή ζπλέρεηα ελλνηψλ θαη πξνηάζεσλ. Όηαλ αθνχκε ή 

δηαβάδνπκε απηά ηα κελχκαηα, πξέπεη λα κεηαηξέςνπκε ηε γξακκηθή αιιεινπρία ζε 

νξγαλσκέλε, ηεξαξρηθή θαη κε γξακκηθή κνξθή, ψζηε λα ηελ αθνκνηψζνπκε
2
. ε 

απηφ αθξηβψο βνεζνχλ ηα γξαθηθά ζπζηήκαηα, πνπ απνηεινχλ ζπζηήκαηα 

αλαπαξάζηαζεο ζην ρψξν θαη φρη ιεθηηθά ή καζεκαηηθά ζχκβνια: ζρήκαηα, 

δηαγξάκκαηα, πίλαθεο, ηζηνγξάκκαηα, πίηεο,  κνληέια, ράξηεο, δίθηπα.  

Σα γξαθηθά απηά επηηξέπνπλ κηα επηθνηλσλία γξεγνξφηεξε θαη κε κεγαιχηεξε 

πνζφηεηα πιεξνθνξίαο. Δπηηξέπνπλ πνιιαπιά επίπεδα αλάγλσζεο, πξνζθέξνπλ 

ηξηζδηάζηαην νπηηθφ εξέζηζκα θαη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θσδηθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο.  

Έρνπκε ζπλεζίζεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ή λα βιέπνπκε ηε ρξήζε γξαθηθψλ ζηηο 

εθαξκνγέο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη γεληθά ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Κη φκσο, 

ε ζχλδεζε ησλ ελλνηψλ πνπ πξνζπαζνχκε λα δηδάμνπκε κε παξαδνζηαθά εξγαιεία 

θαη κεζφδνπο, έρεη απνδεηρζεί πψο δηεπθνιχλεηαη κε ηε ζρεκαηνπνίεζή ζηνπο 

                                                
1 Hayes N. (1993), Δηζαγσγή ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα 

 
2 Βαζηινπνχινπ Μ. (2001), Ο ράξηεο ελλνηψλ σο εξγαιείν κάζεζεο, ζει. 18. Αζήλα 
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ιεγφκελνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο ή ράξηεο ελλνηψλ (concept maps) θαη ζε άιια 

ελλνηνινγηθά ζρήκαηα, φπσο  ην επηζηεκνινγηθφ V
3
, ην ελλνηνινγηθφ πιέγκα

4
, ηα 

κνληέια 
5
, ην ελλνηφγξακκα 

6
, ην νξγαλσηηθφ ζρήκα 

7
 θ.ά. 

 

2. ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΧΝ ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΖΜΑΣΧΝ 

Οη θνηλέο ηδηφηεηεο ησλ ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ είλαη ηαπηφρξνλα θαη νη 

ιφγνη πνπ ηα θάλνπλ ειθπζηηθά εξγαιεία ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ 

ελδηαθέξνληαη λα βειηηψζνπλ ηηο γλσζηηθέο θαη αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

καζεηψλ ηνπο: 

 Έρνπλ ζπλνπηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο πεξηέρνπλ ζπκππθλσκέλε πιεξνθνξία. 

Έηζη, θάλνπλ νξαηφ κε παλνξακηθφ ηξφπν ην ππφ κειέηε αληηθείκελν, πνπ  

παχεη λα είλαη πηα αθεξεκέλν θαη γίλεηαη ζπγθεθξηκέλν. 

 Βνεζνχλ ζηε δφκεζε θαη ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ ηδεψλ. Δληνπίδνπλ εχθνια 

παξαιιειηζκνχο, ζπγθξίζεηο, δηαθνξέο θαη ζπλδέζεηο, θαζψο νπηηθνπνηνχλ 

ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. 

 Δθηφο απφ γλσζηηθφ έρνπλ θαη κεηαγλσζηηθφ ραξαθηήξα. Βνεζνχλ ην καζεηή 

λα θαηαιαβαίλεη πψο δνκεί ηε γλψζε, πψο ζπζρεηίδεη ηηο έλλνηεο, άξα λα 

ζπλεηδεηνπνηεί πψο καζαίλεη
8
. 

Ο ιφγνο δελ έρεη πάληα ηε δπλαηφηεηα λα απνδψζεη ηα δεδνκέλα κε αθξηβή 

θαη πξφδειν ηξφπν, γη΄ απηφ πνιινί εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη γεληθά νη γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο ππεξηεξνχλ ηνπ ιφγνπ. Δπνκέλσο, ζπληζηνχλ αλεπηθχιαθηα ηε ρξήζε 

ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξάμε δηφηη:  

α) αηζζεηνπνηνχλ ηελ αθεξεκέλε γλψζε  

β) αλαδεηθλχνπλ ηηο ζρέζεηο  

γ) πξνσζνχλ ηελ νξγάλσζε θαη επεμεξγαζία ησλ ελλνηψλ  

δ) ζπζρεηίδνπλ ηε λέα κε ηελ παιηά γλψζε  

ε) δηεπθνιχλνπλ ηελ απνκλεκφλεπζε θαη ηελ αλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ  

ζη) δηεπθνιχλνπλ ηελ παξαγσγή θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ηδεψλ  

δ) πξνζθέξνληαη γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηδεψλ  

ε) απνηεινχλ θαιά εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο ζθέςεο
9
. 

 

3. ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΥΑΡΣΖ (CONCEPT MAP) 

ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ν Joseph D. Novak απφ ην παλεπηζηήκην Cornell ησλ 

ΖΠΑ άξρηζε λα κειεηά ηελ ηερληθή ραξηνγξάθεζεο ελλνηψλ. Ζ εξγαζία ηνπ 

                                                
3 Βι. Novak J.D.-Gowin D.B.-Johansen G.T. (1983), The use of concept mapping and Knowledge via 

mapping with junior high school science students. Science Education, 67, 625-645 θαη ζην Novak, J. 

D. (1990). Concept maps and Vee diagrams: Two metacognitive tools for science and mathematics 
education. Instructional Science, 19, 29-52. 
4 Βι. Sauvegeot M. (1994), Les trames conceptuelles, oytils de formation en didactique de la biologie. 

In: Didaskalia, 5, 91-103. Paris: INRP 
5
 Βι. αλαιπηηθά ηαπξίδνπ Δι. (1995), Μνληέια Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη δηαδηθαζίεο κάζεζεο. 

Αζήλα: αββάιαο 
 
6 Βι. Giordan A.-Souchon C. (1991), Une education pour l’ environment. Paris : Ε Editions 
7 Βι. Febre M.-Giordan A. (1991), Schema organisateur et environment. In: Giordan A.-Martinand 

J.L.-Souchon C. (eds), Ecole et Medias face ayx defis de l’ Environment(Janvier 1991). Actes des 13e 

journees internationales sur la communication,, l’ education et la culture scientifiques et industrielles 

(638-641). Universite de Paris 7. 
8 Βι. Βαζηινπνχινπ Μ. (2001), φπ.π., ζει 23 
9 Μαηζαγγνχξαο Ζ. (1998), ηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο, ζει. 548. Αζήλα: Gutenberg 
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βαζίζηεθε ζηηο ζεσξίεο ηνπ David Ausubel (1968), o oπνίνο ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο 

πξνγελέζηεξεο γλψζεο γηα ηελ εθκάζεζε λέσλ ελλνηψλ.   

O ελλνηνινγηθφο ράξηεο είλαη έλα ζρήκα πνπ παξνπζηάδεη έλλνηεο 

νξγαλσκέλεο κε ηεξαξρηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ινγηθέο ζπζρεηίζεηο. Παξνπζηάδεη 

παξαζηαηηθά πνηα ζηνηρεία απαξηίδνπλ ην ζεκαηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο, κε πνην ηξφπν ηα ζηνηρεία απηά αιιεινζπζρεηίδνληαη θαη ηαπηφρξνλα 

ππνδεηθλχεη ηε ινγηθή ζεηξά παξνπζίαζήο ηνπο θαηά ηελ εμέιημε ηεο δηδαζθαιίαο
10

. 

Δίλαη κηα εηθνληθή αλαπαξάζηαζε ηεο γλσζηηθήο δνκήο ελφο αηφκνπ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, φπσο ην άηνκν απηφ ηελ νηθνδνκεί. Γειαδή ν ελλνηνινγηθφο 

ράξηεο αληηπξνζσπεχεη ην ηη θαηαλνεί έλα άηνκν γηα έλα νξηζκέλν ζέκα
11

.  

Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο απνηεινχλ κηα κνξθή επηθνηλσλίαο πνπ θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έρεη ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα 

ζηηο έλλνηεο πνπ δνκνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Απνηεινχληαη απφ έλλνηεο, νη 

νπνίεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ζρέζε πνπ 

ηηο ζπλδέεη. ε πξαθηηθή κνξθή παίξλεη ηε κνξθή ελφο γξαθήκαηνο ή δηαγξάκκαηνο 

πνπ δείρλεη ηηο ζπλδέζεηο πνπ θάλνπλ νη καζεηέο κεηαμχ δηαθφξσλ ελλνηψλ.  

 

4. ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΥΑΡΣΖ 

Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο δηαηεξνχλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ, ηα νπνία είλαη ηαπηφρξνλα θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο: 

 Έρνπλ ζπλνπηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο πεξηέρνπλ κηα θεληξηθή έλλνηα, ε νπνία 

επηκεξίδεηαη ζε κεξηθφηεξεο, ζπλήζσο κε ηεξαξρηθφ ηξφπν, πξάγκα πνπ 

δηεπθνιχλεη ην καζεηή ζηε γλψζε, θαηαλφεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε
12

. 

 Βνεζνχλ ζηε δφκεζε θαη ζπζρέηηζε ησλ ελλνηψλ, αθνχ αλαπαξηζηνχλ κε 

εχιεπην ηξφπν ηηο ζπλδέζεηο ηνπο. Έηζη ζπκβάιινπλ αθφκα πεξηζζφηεξν 

ζηελ εξκελεία θαη ηηο πξνεθηάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο θαηαλφεζεο, θαζψο θαη 

ζηελ αλάιπζε ζρέζεσλ θαη νξγαλσηηθψλ αξρψλ εθ κέξνπο ηνπ καζεηή. 

 Παξέρνπλ ζην δάζθαιν κηα παξαηεξήζηκε θαηαγξαθή ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

ελλνηψλ απφ ην καζεηή, ψζηε λα πξνεηνηκάζεη ηηο θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο 

παξεκβάζεηο, εάλ ρξεηάδεηαη. Κη απηφ επεηδή δελ παξέρεη πιεξνθφξεζε κφλν 

γηα ην ηη γλσξίδεη ν καζεηήο , αιιά θαη γηα ην πψο ηα έρεη νξγαλψζεη
13

. 

 Μπνξνχλ πνιχ εχθνια λα δηαβαζηνχλ ζαλ επαλάιεςε, αλαθαιψληαο ζηε 

κλήκε ησλ καζεηψλ έλλνηεο πνπ δηδάρηεθαλ ζε πξνεγνχκελα καζήκαηα θη 

έηζη λα απνηειέζνπλ κηα εηζαγσγή ζε λέεο, κεξηθφηεξεο ή πην εμεηδηθεπκέλεο 

έλλνηεο. 

 Απνηεινχλ έλα εξγαιείν πνπ απαηηεί ηελ ελεξγφ εκπινθή ηνπ καζεηή, 

θάλνληαο ηε κάζεζε κηα ελεξγεηηθή θαη φρη παζεηηθή δηαδηθαζία. Οη ράξηεο 

ελλνηψλ δελ απνζηεζίδνληαη απφ ηνπο καζεηέο, αιιά δνκνχληαη απφ απηνχο 

ελεξγεηηθά νηθνδνκψληαο ζπγρξφλσο θαη ηε κάζεζε
14

. 

                                                
10 Μαηζαγγνχξαο Ζ. (1998), φπ.π., ζει. 550 
11 Κφθθνηαο Π. (2002), Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, Μέξνο ΗΗ, ζει. 212. Αζήλα 
12 Βι. Bloom B.S.-Krathwohl D.R (1986), Σαμηλνκία δηδαρηηθψλ ζηφρσλ, Σφκνο Α΄-Γλσζηηθφο 

Σνκέαο. Θεζζαινλίθε: ΚΧΓΗΚΑ 
13 Κφθθνηαο Π. (2002), φπ.π, ζει. 217 
14

 Βι. Αζαλαζνπνχινπ Υ., Μπαιθνχξαο Γ., Πνιηηνπνχινπ Ε., Σδηάθε Α. (2001), Θεσξία ησλ 

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, Δζσηεξηθφ έγγξαθν Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ζην 

http://www.clab.edc.uoc.gr/hy402/teams/group20/Concept_Maps.doc 

 

http://www.clab.edc.uoc.gr/hy402/teams/group20/Concept_Maps.doc
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 Πξνζθέξνπλ ζην δάζθαιν θαη πιεξνθνξίεο κεηαγλσζηηθνχ ραξαθηήξα, αθνχ 

κέζσ απηψλ θαηαιαβαίλεη πψο δνκεί ηε γλψζε, πψο ζπζρεηίδεη ηηο έλλνηεο, 

πνηεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδεη, πνηεο παξαλνήζεηο ελλνηψλ δηαηεξεί, κε άιια 

ιφγηα πψο καζαίλεη. 

 
5. ΒΑΗΚΑ ΤΣΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΟ  ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΥΑΡΣΖ 

Σν θχξην πεξηερφκελν ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε είλαη οι κόμβοι
15

, δειαδή νη 

έλλνηεο-θιεηδηά (concepts) πνπ αλαπαξίζηαληαη κέζα ζε ραξαθηεξηζηηθά πιαίζηα. 

Δίλαη κνλάδεο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηε κνξθή ιέμεο, θξάζεο ή εηθφλαο, 

αλάινγα κε ην ζέκα θαη ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ. Γεληθά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ 

εηηθέηα ηνπο (label)
16

. Ζ εηηθέηα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο έλλνηεο είλαη κηα ιέμε, αλ θαη 

κεξηθέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχκε ζχκβνια
17

.  

Οη θφκβνη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζςνδέζμοςρ ή δεζμούρ,  δειαδή 

γξακκέο ή ηφμα πνπ ελψλνπλ ηνπο θφκβνπο. Απηνί νη ζχλδεζκνη (links) απνηεινχλ 

εηδηθή θαηεγνξία ελλνηψλ, αθνχ πεξηγξάθνπλ πψο κηα έλλνηα ζπλδέεηαη κε κηα άιιε. 

Μπνξεί λα είλαη κνλφδξνκεο, ακθίδξνκεο ή θαη κε θαηεπζπληηθέο ζπλδέζεηο. Δίλαη 

απαξαίηεην φκσο λα πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ αλαγξαθή πάλσ ζ΄ απηέο ηηο γξακκέο 

ιέμεσλ, πνπ δειψλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ.  

Απηέο νη πιεξνθνξίεο ζρεκαηίδνπλ πξνηαζηαθά δίθηπα, ηα ζηιγμιόηςπα, ηα 

νπνία ππνδειψλνπλ ηα ζηνηρεία κηαο ελλνηνινγηθήο ζρέζεο θαη δεκηνπξγνχλ έλα 

«κνληέιν» ησλ γλψζεσλ ηνπ καζεηή γχξσ απφ έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν ή κηα ζεηξά 

ελλνηψλ
18

. Έλα ζηηγκηφηππν (instance) είλαη κηα πξφηαζε ηεο κνξθήο «έλλνηα»-

«ζχλδεζκνο»-«έλλνηα» θαη πεξηγξάθεη επαθξηβψο ηε ζρέζε αλάκεζα ζε δπν έλλνηεο. 

Οη πξνηάζεηο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ ελλνηψλ  πεξηέρνπλ άιιεο ιέμεηο γηα λα 

δηακνξθψζνπλ κηα ζεκαληηθή δήισζε. Μεξηθέο θνξέο απηέο θαινχληαη  

ζεκαζηνινγηθέο κνλάδεο
19

.  

Δπεηδή έλαο ελλνηνινγηθφο ράξηεο κπνξεί λα πεξηέρεη πνιινχο θφκβνπο, 

ζπλδέζκνπο θαη ζηηγκηφηππα, πνιινί ζεσξνχλ φηη απνηειεί έλα ζεκαζηνινγηθφ 

δίθηπν (semantic network). ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη έλλνηεο, πνπ είλαη κλεκνληθέο 

ελφηεηεο θαη απνθηνχλ ηε ζεκαζία ηνπο δηα κέζνπ ησλ ιέμεσλ, ζπγθξαηνχληαη ζηε 

ζεκαζηνινγηθή κλήκε κε κνξθή θαιά νξγαλσκέλσλ δηθηχσλ. Σα κνληέια απηά 

πξνζπαζνχλ λα πεξηγξάςνπλ φρη κφλν πνζνηηθά αιιά θαη πνηνηηθά ηηο δηάθνξεο 

δηαδηθαζίεο ηεο κλήκεο, κε πην γλσζηά ην ηεξαξρηθφ κνληέιν θαη ην δίθηπν 

ζεκαζηνινγηθήο ζπγγέλεηαο
20

.  

 

 

 

                                                
15 Shavelson R-Lang H-Lewin B. (1994), On Concept Maps as Potential “Authentic” Assessments in 

Science ζην http://www.cse.ucla.edu/CRESST/Reports/TECH388.PDF 
16

 Βι. Κφκεο Β., Παλεπηζηήκην Παηξψλ ζην http://ecedu.upatras.gr/ICTE 
 
17

 Novak J. , The theory underlying concept maps and how to construct them ζην 

http://cmap.coginst.uwf.edu/info/ 
 
18

 Βι. Κφιιηαο Α.-Μαξγεηνπζάθε Α. (2003), ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε βαζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

εθαξκνγψλ απφ εθπαηδεπηηθνχο ζην http://www.clab.edc.uoc.gr/ej/kol/simiosis.doc 

 
19 Novak J., φπ. π.  
20 Βι. γηα πεξηζζφηεξα Κνιηάδεο Δκκ. (2002), Γλσζηηθή Φπρνινγία, Γλσζηηθή Νεπξνεπηζηήκε θαη 

Δθπαηδεπηηθή Πξάμε, ηνκ Γ΄: Μνληέιν Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηψλ, ζει. 100-107. Αζήλα 

 

http://ecedu.upatras.gr/ICTE
http://cmap.coginst.uwf.edu/info/
http://www.clab.edc.uoc.gr/ej/kol/simiosis.doc
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(Γεληθή δνκή ηνπ ράξηε 

ελλνηψλ θαηά Novak & Gowin 

(1984) ζην  Βαζηινπνχινπ Μ. 

(2001), Ο ράξηεο ελλνηψλ σο 

εξγαιείν κάζεζεο, ζει. 31) 

 

 

 

6. ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

Δίλαη απαξαίηεην πξηλ απφ ηελ πξψηε επαθή ησλ καζεηψλ κε ηνπο 

ελλνηνινγηθνχο ράξηεο λα ππάξρεη κηα πποπαπαζκεςαζηική θάζη. ΄ απηή ηε θάζε 

εμεγνχκε ζηνπο καζεηέο ηη είλαη έλλνηα θαη αλαθέξνπκε αξθεηά παξαδείγκαηα απφ ην 

γλσζηφ ηνπο πεξηβάιινλ. ηε ζπλέρεηα ηνπο σζνχκε ζε θαηεγνξηνπνηήζεηο ελλνηψλ 

κε βάζε νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Δάλ πξφθεηηαη γηα νξηζκνχο ζηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο θαιφ είλαη λα εμεγνχκε, λα επηζεκαίλνπκε ή λα επαλαιακβάλνπκε ηε 

ζεκαζία ησλ ελλνηψλ, ψζηε λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη δελ ππάξρνπλ λνεκαηηθέο 

παξαλνήζεηο. ην επφκελν βήκα ζπλδένπκε δπν έλλνηεο, πνπ είλαη πάληνηε 

νπζηαζηηθά, κε θάπνην ξήκα πνπ εθθξάδεη ηε ζρέζε πνπ ηηο ζπλδέεη. Πξννδεπηηθά 

απμάλνπκε ηηο έλλνηεο θαη ηηο ζπλδέζεηο, ψζπνπ λα βεβαησζνχκε φηη νη καζεηέο καο 

ρεηξίδνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηνλ ηξφπν δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. 

Μεηά ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε κπνξνχλ λα αθνινπζεζνχλ ηα εμήο 

βήμαηα ζσεδιαζμού : 

1 Δπηθέληξσζε ζε έλα ζέκα, θνκβηθφ εξψηεκα ή ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. 

2 Πξνζδηνξηζκφο ζρεηηθψλ λέξεων-εννοιών ή θξάζεσλ θαη επηινγή ησλ 

θαηαιιειφηεξσλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο 

θαιφ ζα είλαη λα γξαθηνχλ ζε ραξηί, ζε κηθξά ραξηφληα ή ζηνλ πίλαθα. Οη 

έλλνηεο απηέο κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη κε ηελ ηερληθή ηεο «ηδενζχειιαο» 

(brainstorming), ε νπνία ζπληζηάηαη ηφζν γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξφηεξσλ 

αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ φζν θαη γηα αμηνιφγεζε
21

. 

3 Γιάηαξη ησλ επηιεγκέλσλ ιέμεσλ-ελλνηψλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηεξαξρηθήο 

ζεηξάο απφ ην πην αθεξεκέλν θαη πεξηιεπηηθφ ζην πην δηαθξηηφ θαη 

ζπγθεθξηκέλν. ηελ πξνζπάζεηα απηή αλαηξέρνπκε πάιη ζην βαζηθφ καο 

εξψηεκα ή κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε θαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα γεληθέο έλλνηεο. 

Μπνξνχκε επίζεο λα ηηο γξάςνπκε ζε καπηελάκια ή απηνθφιιεηα ραξηάθηα, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο αιιάδνπκε εχθνια ζέζε ζηελ πξνζπάζεηα θαηάηαμήο ηνπο. 

4 Ομαδοποίηζη ησλ ηδεψλ πνπ έρνπλ θνηλφ επίπεδν αθαίξεζεο, θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ή ηδηφηεηεο θαη επνκέλσο ζπλδένληαη ζηελά. Ζ γεληθφηεξε 

έλλνηα κπαίλεη ζηελ θνξπθή ή ζην θέληξν ηνπ ράξηε θαη νη κεξηθφηεξεο ζε 

επάιιεια επίπεδα θάζεηα ή θπθιηθά. 

                                                
21 White, H., (2001), Wrapping up a PBL Problem with Concept Mapping, Presentation presented at 

the ITUE Workshop, Delaware University, January 2001, ζην 

http://www.udel.edu/inst/jan2001/concept-mapping/Concept-Mapping-ITUE-Workshop.ppt 

http://www.udel.edu/inst/jan2001/concept-mapping/Concept-Mapping-ITUE-Workshop.ppt
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5 Δπηινγή ηχπνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε. Απηφ ζα εμαξηεζεί απφ πνιινχο 

παξάγνληεο, φπσο ε θχζε ηνπ ζέκαηνο ή ησλ ελλνηψλ, νη πξνηηκήζεηο ησλ 

καζεηψλ, ε εκπεηξία δαζθάινπ θαη καζεηψλ θ.ά. Θα κπνξνχζε λα γίλεη καδί κε 

ηελ αξρηθή πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ ζέκαηνο, 

σζηφζν απηφ είλαη ην ηειεπηαίν ρξνληθφ ζεκείν, σο ην νπνίν νη καζεηέο πξέπεη 

λα απνθαζίζνπλ ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε πνπ ζα 

θαηαζθεπάζνπλ. Tψξα ζα κπνξνχζε λα θαηαζθεπαζηεί έλαο πποκαηαπκηικόρ 

σάπηηρ  κε ην γξάςηκν φισλ ησλ ελλνηψλ ζε θαξηειάθηα ή  κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο ινγηζκηθνχ ππνινγηζηψλ
22

.  

6 Σαξινόμηζη ηδεψλ θαη θξάζεσλ ζε δηαγξακκαηηθή αλαπαξάζηαζε. Οη έλλνηεο 

ζπλδένληαη αλά δχν κε γξακκέο, πάλσ ζηηο νπνίεο γξάθνπκε απιέο θαη 

ζχληνκεο ζπλδεηηθέο ιέμεηο, ψζηε λα ζρεκαηίδνληαη πξνηάζεηο πνπ λα έρνπλ 

λφεκα. Γίλεηαη έιεγρνο ησλ απιψλ απηψλ ζπλδέζεσλ, πνπ πεξηιακβάλεη 

πξνζζήθε, κεηαθνξά ή αθαίξεζε ελλνηψλ αιιά θαη επηινγή θαηαιιειφηεξσλ 

ζπλδεηηθψλ ιέμεσλ, ψζηε λα είλαη φιεο νη ζπλδέζεηο απφιπηα θαηαλνεηέο απφ 

ηνπο καζεηέο
23

. 

7 Αλαδεηνχληαη ζπλδέζεηο θαη κεηαμχ ελλνηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ηνπ ράξηε. Οη ζρέζεηο απηέο θπζηθά αλάγνληαη ζε έλα πςειφηεξν 

επίπεδν ζθέςεο, πξνηείλνληαη γηα κεγαιχηεξνπο ή πην εμαζθεκέλνπο καζεηέο 

θαη ιέγνληαη ζύνθεηερ ζςνδέζειρ (cross-links). Δλλνείηαη φηη φζν ε γλψζε γχξσ 

απφ ην ζέκα αλαπηχζζεηαη, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ζα αλαλεψλεηαη θαη 

εκπινπηίδεηαη απφ φιε ηελ ηάμε. Δπίζεο, ζηαδηαθά κπνξεί λα αλαδεηεζνχλ θαη  

ελαιιαθηηθνί ηξφπνη νξγάλσζεο ησλ ελλνηψλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηε 

βαζχηεξε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο
24

. 

8 Αξιολόγηζη ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε σο πξνο ηελ αθξίβεηα θαη εκβέιεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, θαζψο θαη ζηελ νξγάλσζή ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε επηθεληξψλεηαη 

θπξίσο ζηνλ αξηζκφ ησλ ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ράξηε, ζηνλ 

αξηζκφ θαη ζηελ νξζφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ, ζηε γισζζηθή επάξθεηα ηεο 

δηαηχπσζεο ησλ ζπλδέζεσλ θαη ζηελ ηεξάξρεζε θαη νκαδνπνίεζε ησλ 

ελλνηψλ
25

.  

 

7. ΣΤΠΟΗ ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΑΡΣΧΝ 

 

«ΑΡΑΥΝΟΓΡΑΜΜΑ» 

Ο ελλνηνινγηθφο ράξηεο ηχπνπ «αξάρλεο» είλαη νξγαλσκέλνο κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

θεληξηθνχ ζέκαηνο (ή   βαζηθνχ 

παξάγνληα) ζην θέληξν ηνπ ράξηε. ηε 

ζπλέρεηα ηα επηκέξνπο ζέκαηα 

πεξηβάιινπλ θπθιηθά ην θεληξηθφ ζεκείν 

ηνπ ράξηε. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο 

ηζηφο παξφκνηνο κε ηνλ ηζηφ ηεο 

αξάρλεο. Δίλαη θαηάιιεινο θαη γηα 

κηθξνχο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ, αθνχ κπνξεί λα νπηηθνπνηήζεη 

                                                
22 Novak J, φπ. π.  
23

 Βι. Βαζηινπνχινπ Μ. (2001), φπ. π. ζει. 30 
24 Βι. Κφιιηαο Α.-Μαξγεηνπζάθε Α. (2003), φπ. π.  

25 White, H. (2001), φπ.π.  
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αληηθείκελα θαη δηαδηθαζίεο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ παηδηνχ ζε δηαγξάκκαηα 

θαηαλνεηά απφ ην κέζν καζεηή. Δίλαη επίζεο θαηάιιεινο γηα ην Νεπηαγσγείν κε ηε 

ρξήζε εηθφλσλ αληί γηα ιέμεηο. 

 

ΗΔΡΑΡΥΗΚΟ ΥΑΡΣΖ 

Ο ηεξαξρηθφο ελλνηνινγηθφο ράξηεο 

παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο ζε θαζνδηθά 

θιηκαθνχκελε ζεηξά ζεκαζίαο
26

. Ζ πην ζεκαληηθή 

έλλνηα ηνπνζεηείηαη ζηελ θνξπθή ελψ 

δηαρσξηζηηθνί παξάγνληεο θαζνξίδνπλ ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ κεξηθφηεξσλ ελλνηψλ ζε ηεξαξρηθά 

θαη δηαθνξνπνηεκέλα επίπεδα. Κη απηφο είλαη 

θαηάιιεινο γηα καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

θαη κάιηζηα φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ παηρλίδη. 

Απηφ κπνξεί λα γίλεη ζε θεθάιαηα Βηνινγίαο, φπσο 

δίλνληαη κέζα απφ ηα βηβιία «Δκείο θαη ν θφζκνο» 

(Α΄- Γ΄ Γεκνηηθνχ) θαη «Δξεπλψ  θαη αλαθαιχπησ» 

(Δ΄- Σ΄ Γεκνηηθνχ). 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΖ 

 

Ο ελλνηνινγηθφο ράξηεο κε κνξθή 

δηαγξάκκαηνο ξνήο νξγαλψλεη ηελ πιεξνθνξία 

ζε γξακκηθή βάζε. Γειαδή παξηζηάλεη κηα 

δηαδηθαζία πνπ εμειίζζεηαη κέζα απφ δηαδνρηθά 

ζηάδηα ρσξίο εμσηεξηθέο παξεκβνιέο. ην 

δεκνηηθφ ζρνιείν ίζσο ζεσξείηαη ιίγν 

εμεηδηθεπκέλε ε ρξήζε ελφο ηέηνηνπ 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε, αιιά κε ηελ θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία θαη παξαδείγκαηα απφ γξακκηθέο 

δηαδηθαζίεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ην δηάγξακκα 

ξνήο κπνξεί ζαπκάζηα λα αλαπαξαζηήζεη ην 

ειεθηξηθφ θχθισκα, ηηο κεηαηξνπέο ελέξγεηαο 

θαη άιια ζέκαηα θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

 

ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ  ΥΑΡΣΖ 

Ο «ζπζηεκαηηθφο» ελλνηνινγηθφο ράξηεο 

νξγαλψλεη ηηο πιεξνθνξίεο ζε κηα κνξθή πνπ είλαη 

παξφκνηα κε απηή ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο κε ηελ 

πξνζζήθε εηζφδσλ θαη εμφδσλ. Δίλαη πην ζχλζεηνο 

απφ ην δηάγξακκα ξνήο, πεξηγξάθεη κηα γξακκηθή 

δηαδηθαζία, αιιά εμεηάδεη ηε ζέζε πεξηζζνηέξσλ 

παξαγφλησλ θαη ηελ επίδξαζε δηαθφξσλ 

                                                
26 Cassidy Α.-Griffiths Σ.-Nakonechny  J., Concept Mapping: Mirroring processes of thinking and 

learning ζην http://www.cstudies.ubc.ca/facdev/services/newsletter/01/mapping.html 

 

 
 

http://www.cstudies.ubc.ca/facdev/services/newsletter/01/mapping.html
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παξακέηξσλ. Δίλαη θαηάιιεινο γηα ηελ πεξηγξαθή θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ρεκηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ζην βαζκφ πνπ νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ έρνπλ αζθεζεί ζηε 

ρξήζε θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπ
27

.  

 

8. ΠΟΗΟ ΦΣΗΑΥΝΔΗ ΣΟ ΥΑΡΣΖ ΔΝΝΟΗΧΝ; 

Ο ράξηεο ζρεδηάδεηαη από ηον εκπαιδεςηικό θπξίσο φηαλ γίλεηαη εηζαγσγηθή 

δηδαζθαιία γηα κηα λέα έλλνηα. Παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηεο λέαο 

ελφηεηαο, νη κεξηθφηεξεο έλλνηεο θαη νη ζπλδέζεηο ηνπο, έηζη ψζηε ν καζεηήο λα 

παξαθνινπζεί επρεξέζηεξα ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο. Σν ίδην ζπληζηάηαη φηαλ νη 

καζεηέο δελ είλαη αθφκα θαιά εμνηθεησκέλνη κε ηελ θαηαζθεπή ράξηε ελλνηψλ θαη 

θπζηθά ζηηο πεξηπηψζεηο  πνπ απαηηείηαη νηθνλνκία ρξφλνπ. Δμππαθνχεηαη φηη φηαλ ε 

θαηαζθεπή έρεη γίλεη πξνθαηαβνιηθά απφ ην δάζθαιν, ν ράξηεο πξννξίδεηαη θαηά 

βάζε γηα δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία.   

Ο ράξηεο ελλνηψλ πάλησο είλαη πξνηηκφηεξν λα θαηαζθεπάδεηαη από ηοςρ 

μαθηηέρ θαη κάιηζηα ζε νκαδηθή βάζε. Μπνξεί λα απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο, 

αιιά νη καζεηέο ελεξγνπνηνχληαη, ζπκκεηέρνπλ δεκηνπξγηθά, εξγάδνληαη ππεχζπλα 

θαη εληάζζνληαη ζε κηα αλαθαιππηηθή δηαδηθαζία κάζεζεο. Οι σάπηερ βέβαηα κπνξεί 

να ποικίλοςν ωρ ππορ ηο εάν οι ζποςδαζηέρ καλούνηαι να ζύποςν μια ενιαία γπαμμή 

μεηαξύ ενόρ ζεςγαπιού εννοιών και να ηην ονομάζοςν ή εάν καλούνηαι να ζύποςν  

όζο ηο δςναηόν πεπιζζόηεπερ γπαμμέρ μεηαξύ πολλών ζεςγαπιών εννοιών
28

.  

 

9. ΣΡΟΠΟΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΔΝΟ ΥΑΡΣΖ ΔΝΝΟΗΧΝ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

Χ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Ο ράξηεο ελλνηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη κηα πνιχ θαιή ζρεκαηηθή 

αναπαπάζηαζη ηηρ διδακηέαρ ύληρ ηνπ καζήκαηνο γηα νιφθιεξε ηε ζρνιηθή 

ρξνληά. Ο δάζθαινο γλσξίδνληαο ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο πξνζδηνξίδεη ηηο 

βαζηθέο έλλνηεο-θιεηδηά θαη ηηο κεξηθφηεξεο έλλνηεο πνπ επηκεξίδνληαη ζε θεθάιαηα 

θαη δηδαθηηθέο ελφηεηεο. Έπεηηα δνκεί κε απηέο έλαλ ράξηε παξνπζίαζεο θαη 

ζχλδεζεο ησλ ελλνηψλ απηψλ, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα ηνλ παξαθνινπζνχλ θαη λα 

θαηαλννχλ θαιχηεξα ηε ζχλδεζε ησλ θαζεκεξηλψλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ. ε θξίζηκα 

ζεκεία ελδέρεηαη ν ράξηεο λα ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ ηνπο καζεηέο, ψζηε λα 

παξαθηλνχληαη λα ζπλδένπλ έλλνηεο θαη λα κελ ηνλ αληηκεησπίδνπλ ζαλ κηα επηπιένλ 

εηθφλα εθηφο βηβιίνπ. Δλλνείηαη, φηη απηφ ην νξγαλφγξακκα ηνπ καζήκαηνο ζα είλαη 

αλαξηεκέλν κφληκα ζηελ ηάμε, ψζηε ε εχθνιε πξφζβαζε ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο 

λα δίλεη θαιχηεξεο επθαηξίεο ζπλνπηηθήο ζρεκαηνπνίεζεο ησλ ελλνηψλ-θιεηδηψλ ηνπ 

καζήκαηνο θαη δπλαηφηεηεο ζπλερνχο επαλάιεςεο.  

ε κηα δεχηεξε παξφκνηα πεξίπησζε, ν ράξηεο ελλνηψλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ θαιχηεξν ππογπαμμαηιζμό ενόρ ζςγκεκπιμένος 

κεθαλαίος. Δίλαη δειαδή έλα ζρέδην καζήκαηνο έηνηκν εμαξρήο απφ ην δάζθαιν ή 

ζπλαξκνινγνχκελν ζηαδηαθά απφ ηνπο καζεηέο θαη ην δάζθαιν κε ηελ πξφνδν ηεο 

δηδαζθαιίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο θαηαλννχλ ηα κεζνδνινγηθά βήκαηα ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηηο αιιειεμαξηήζεηο ησλ δηδαζθφκελσλ ελλνηψλ. Ο δάζθαινο 

κπνξεί λα πεξηιάβεη ζην ράξηε ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν, ηελ πνξεία 

δηδαζθαιίαο θαη ην επνπηηθφ πιηθφ, ψζηε λα ζπλδέζεη ηηο έλλνηεο κε ηε κεζνδνινγία, 

πξάγκα πνιχ ρξήζηκν γηα ηνλ ίδην θαη ηνπο καζεηέο ηνπ. 

 

                                                
27 Σα ζρήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 7  πξνέξρνληαη απφ Αζαλαζνπνχινπ Υ., Μπαιθνχξαο Γ., 

Πνιηηνπνχινπ Ε., Σδηάθε Α. (2001), φπ.π. 
28 Shavelson R-Lang H-Lewin B. (1994), φπ. π. 
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Χ ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΥΑΡΣΖ Δ ΜΗΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 

Κάηη παξφκνην κπνξεί λα γίλεη θαη γηα κηα ελφηεηα θεθαιαίσλ, πνπ αθνξνχλ 

ην ίδην ζέκα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ν ειεθηξηζκφο, ε νπηηθή, 

ε βηνινγία θ.ά. ηνλ ειζαγωγικό σάπηη μιαρ ηέηοιαρ μεγαλύηεπηρ ενόηηηαρ εηζάγεη 

ν εθπαηδεπηηθφο ηηο βαζηθέο έλλνηεο κε ηηο βαζηθέο ζπλδέζεηο θαη ηηο παξνπζηάδεη 

ζηνπο καζεηέο. ηε ζπλέρεηα θαη κεηά ηε δηδαζθαιία θάζε επηκέξνπο δηδαθηηθήο 

ελφηεηαο ζρεδηάδνληαη απφ δάζθαιν θαη καζεηέο κε ζπδήηεζε επιμέποςρ σάπηερ, 

έλαο γηα θάζε βαζηθή έλλνηα ηεο ελφηεηαο. Έηζη, ν θχξηνο ράξηεο ζπκπιεξψλεηαη ζηε 

ινγηθή ηεο δηαδνρηθήο παξνπζίαζεο ελλνηψλ, θαζψο αλνίγεηαη ζηαδηαθά θαη ππάξρεη 

κηα πξννδεπηηθή ξνή ελλνηψλ, ρσξίο λα θαηαζθεπάδνληαη πνιχ κεγάινη ράξηεο 

ελλνηψλ
29

. Αλ νη καζεηέο αζθεζνχλ αξθεηά ζε απηή ηε δεμηφηεηα, κπνξνχλ ζε ιίγν 

θαηξφ λα θάλνπλ θαη ζπγθξηηηθνχο ράξηεο ελλνηψλ, γηα λα ζπλδέζνπλ δηαθνξεηηθέο 

ελφηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

 

Χ ΟΡΓΑΝΧΣΖ ΠΡΟΧΘΖΖ 

Ο φξνο «νξγαλσηήο πξνψζεζεο» απνδίδεη ηνλ φξν «advance organizer» ηνπ 

Ausubel, ηνλ νπνίν ν Μαηζαγγνχξαο νλνκάδεη «πξννξγαλσηή» πνπ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα: α) λα παξέρεη γλσζηηθή ζθαισζηά γηα ηελ έληαμε θαη ζηήξημε ησλ λέσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ κέζα ζηα ππάξρνληα γλσζηηθά ζρήκαηα β) λα απμάλεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα δηαθξίλεη νκνηφηεηεο θαη αληηζέζεηο γ) λα παξέρεη ζεκεία 

επαθήο θαη ζχλδεζεο ησλ λέσλ κε ηα πξνυπάξρνληα ζηνηρεία. Γηα δηδαθηηθνχο 

ιφγνπο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πξννξγαλσηέο νξηζκνχ, γελίθεπζεο, αλαινγίαο θαη 

ζρεκαηηθνί πξννξγαλσηέο
30

. ε θάζε πεξίπησζε, ν ράξηεο ελλνηψλ ζεσξείηαη φηη 

πξνσζεί ηελ εθκάζεζε κηαο λέαο έλλνηαο. Σφηε πεξηιακβάλεη γεληθφηεξεο έλλνηεο απφ 

απηήλ πνπ ζηνρεχνπκε λα δηδάμνπκε, ηηο νπνίεο ήδε γλσξίδνπλ νη καζεηέο θαη ζηε 

ζπλέρεηα εηζάγεη ηελ θαηλνχξγηα έλλνηα. Λεηηνπξγεί δειαδή ν ράξηεο ελλνηψλ σο 

«γνωζηική γέθςπα» θαζψο δηεπθνιχλεη ηε δφκεζε ηεο λέαο γλψζεο πάλσ ζηελ 

πξνυπάξρνπζα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν ράξηεο-νξγαλσηήο λα πεξηέρεη 

έλλνηεο νηθείεο ζηνπο καζεηέο αιιά θαη γεληθφηεξεο απφ ηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε 

πνπ ζα ηνπο παξέρνπκε ζηε ζπλέρεηα
31

. 

 
(Υάξηεο ελλνηψλ γηα ην Οηθνζχζηεκα πνπ ιεηηνχξγεζε σο νξγαλσηήο πξνψζεζεο, ζην Βαζηινπνχινπ 

Μ. (2001), Ο ράξηεο ελλνηψλ σο εξγαιείν κάζεζεο, ζει. 83) 

 

                                                
29 Βαζηινπνχινπ Μ. (2001), φπ. π., ζει. 78 
30 Βι. Μαηζαγγνχξαο Ζ. (1998), φπ. π., ζει. 382-383 
31 Βαζηινπνχινπ Μ. (2001), φπ. π., ζει. 81 
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Ο ράξηεο-νξγαλσηήο ζπληζηάηαη λα θαηαζθεπάδεηαη απφ ην δάζθαιν καδί κε 

ηνπο καζεηέο θαηά πξνηίκεζε ζε νκάδεο. Αθνχ πξνεγεζεί κηα εηζαγσγή ησλ 

καζεηψλ ζηε ραξηνγξάθεζε ελλνηψλ, ζπδεηνχληαη ή δίλνληαη ζε θαξηειάθηα νη 

βαζηθέο έλλνηεο, νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη ηεξαξρηθά. ην ηέινο νη νκάδεο 

παξνπζηάδνπλ θαη εμεγνχλ ην ράξηε πνπ έθηηαμαλ θαη θηηάρλεηαη έλαο κεγάινο 

εληαίνο ράξηεο ελλνηψλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ζπλδέζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

ζπδήηεζε. Δίλαη ζεκαληηθφ ν ράξηεο-νξγαλσηήο λα δνκείηαη σο κηα ζπλνιηθή κνξθή, 

ψζηε νη επηκέξνπο ζπλδέζεηο λα γίλνπλ θαηαλνεηέο κέζα ζην ζπλνιηθφ ζρήκα. Ο 

ράξηεο-νξγαλσηήο είλαη επίζεο ζπλερψο αλαξηεκέλνο ζηελ ηάμε, ψζηε νη καζεηέο λα 

πξνζζέηνπλ λέεο ζπλδέζεηο κε ηε ινγηθή: απφ ην γεληθφηεξν πξνο ην κεξηθφηεξν.  

 

Χ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΥΑΡΣΖ 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν ράξηεο ελλνηψλ δελ πξνεγείηαη ηεο δηδαζθαιίαο 

αιιά έπεηαη. Με ηο ηέλορ κάθε κεθαλαίος ή ενόηηηαρ ζρεδηάδεηαη ζηελ ηάμε 

νκαδηθά θαη βνεζά ζηελ επαλάιεςε θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ θπξηφηεξσλ ζεκείσλ 

ηνπ καζήκαηνο. Σνλίδνληαη νη έλλνηεο-θιεηδηά θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, νη νπνίεο 

ζπγθξαηνχληαη επθνιφηεξα ζηε κλήκε φρη κφλν ιεθηηθά αιιά θαη ζρεκαηηθά. Οη 

έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη επθνιφηεξα ζηε καθξφρξνλε 

κλήκε φηαλ είλαη θαιά νξγαλσκέλεο θαη ηαμηλνκεκέλεο
32

. Φπζηθά, ν επαλαιεπηηθφο 

ράξηεο είλαη πξνηηκφηεξν λα θαηαζθεπάδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο καζεηέο, 

πξάγκα πνπ απνδεηθλχεη θαηά πφζν θαηαλφεζαλ ηηο λέεο έλλνηεο θαη ηηο ζπλέδεζαλ κε 

ηηο πξνυπάξρνπζεο.  

 

 

10.  ΣΡΟΠΟΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΔΝΟ ΥΑΡΣΖ ΔΝΝΟΗΧΝ ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Ο ράξηεο ελλνηψλ ζηελ αμηνιφγεζε κπνξεί λα πάξεη ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο, 

πνπ πνηθίινπλ θπξίσο αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ θαη ην δηδαζθφκελν 

αληηθείκελν.  

 

ΑΝΟΗΥΣΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΝΝΟΗΧΝ 

Γίνεηαι μόνο ηο θέμα πνπ καο ελδηαθέξεη λα ραξηνγξαθήζνπλ νη καζεηέο. Ο 

καζεηήο επηιέγεη κφλνο ηνπ ηηο έλλνηεο πνπ ζα ζπκπεξηιάβεη ζην ράξηε ηνπ, ηηο 

ηεξαξρεί θαη ηηο ζπλδέεη. Δπεηδή είλαη δχζθνιν γηα ην καζεηή λα εληάμεη φζεο θαη 

φπνηεο έλλνηεο ζέιεη, κηα παξαιιαγή είλαη λα ηνπ δνζεί ηνπιάρηζηνλ ε γεληθή έλλνηα, 

απηή πνπ καο ελδηαθέξεη.  

Δίλαη ζεηηθή νπσζδήπνηε ε επηινγή ελλνηψλ εθ κέξνπο ηνπ καζεηή θαη ε 

ζχλδεζή ηνπο ρσξίο ηα αζθπθηηθά πεξηζψξηα ησλ νδεγηψλ ηνπ δαζθάινπ. Σν 

αξλεηηθφ είλαη ε κεγάιε ανομοιομοπθία ησλ ραξηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, γεγνλφο 

πνπ ζα δπζθνιέςεη ηελ εμαγσγή ζπγθξίζηκσλ απνηειεζκάησλ, άξα θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο. Γη΄ απηφ, ν αλνηρηφο θαηάινγνο ελλνηψλ 

πξνηηκάηαη ζηελ αξρηθή δηεξεπλεηηθή αμηνιφγεζε ή ηνπιάρηζηνλ ζηε δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε. Γηα ηνλ ίδην ιφγν πξνζθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα πνηνηηθή-εξκελεπηηθή 

θαη φρη γηα πνζνηηθή αμηνιφγεζε. 

Πξνθαλψο απηή ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ράξηε ελλνηψλ είλαη θαη ε 

δςζκολόηεπη θαη πξνηείλεηαη γηα κεγαιχηεξνπο καζεηέο, πην εμαζθεκέλνπο ζηε 

ρξήζε θαη θαηαζθεπή ηέηνησλ ραξηψλ ή φηαλ ην ζέκα είλαη αξθεηά απιφ. 

 

 

                                                
32 Κνιηάδεο Δκκ. (2002), φπ.π. , ζει. 314 
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ΖΜΗΓΟΜΖΜΔΝΟ ΥΑΡΣΖ ΔΝΝΟΗΧΝ 

 

 
(Βαζηινπνχινπ Μ. (2001), 

Ζκηδνκεκέλνο ράξηεο ελλνηψλ 

γηα ην πξψην κάζεκα Βηνινγίαο 

Α΄ Γπκλαζίνπ, Ο ράξηεο ελλνηψλ 

σο εξγαιείν κάζεζεο, ζει. 74) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο έλαο εκηηειήο ράξηεο ελλνηψλ γηα λα ηνλ 

ζπκπιεξψζνπλ. Ο ράξηεο πεξηιακβάλεη οπιζμένερ έννοιερ θαη κάιηζηα 

ηεξαξρεκέλεο. Πεξηιακβάλεη επίζεο θελά, ηα νπνία θαιείηαη ν καζεηήο λα 

ζπκπιεξψζεη. 

Μηα παξαιιαγή είλαη λα δνζνχλ φιεο νη έλλνηεο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο 

ζην ραξηί, δειαδή ηεξαξρεκέλεο, θαη ν καζεηήο λα πξνζζέζεη κφλν ηα βέιε, δειαδή 

ηηο ζπλδέζεηο θαη ηηο ζπλδεηηθέο ιέμεηο.  

Θεηηθφ ζηνηρείν είλαη ε εύκολη ποζοηική αποηίμηζη ηνπ ράξηε, αιιά 

αξλεηηθφ ε πξνθαζνξηζκέλε απάληεζε πνπ αλακέλεηαη, πνπ δελ αθήλεη πεξηζψξηα 

πην αλνηθηήο ζθέςεο θαη έθθξαζεο γηα ην καζεηή
33

.  

Χζηφζν, ζηηο κηθξέο ειηθίεο καζεηψλ κπνξεί λα δνζεί έηοιμο ηο 

ζσεδιάγπαμμα γηα λα ζπκπιεξψζνπλ νη καζεηέο ηηο έλλνηεο θαη ηηο ζπλδεηηθέο 

ιέμεηο. ε αθφκα απινχζηεξε κνξθή δίλνληαη θαη νη έλλνηεο θαη δεηείηαη κφλν ε 

ηνπνζέηεζή ηνπο ζην ράξηε, φπνπ νη ζπλδέζεηο είλαη πξνθαζνξηζκέλεο.  

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΧΝ ΔΝΝΟΗΧΝ Δ ΣΤΥΑΗΑ ΔΗΡΑ 

Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο κφλν έλαο θαηάινγνο κε έννοιερ και μάλιζηα ζε 

ηςσαία ζειπά. Εεηείηαη απφ ην καζεηή λα ηεξαξρήζεη, λα ζπλδέζεη θαη λα γξάςεη ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ν αξηζκφο ησλ ελλνηψλ 

ζπληζηάηαη λα είλαη κηθξφο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν καζεηήο θαηεπζχλεηαη ζηε ρξήζε 

ησλ ελλνηψλ, αιιά έρεη ελεςθεπία ζηιρ ζςνδέζειρ. Ο ηξφπνο απηφο πξνζθέξεηαη γηα 

επθνιφηεξε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε, αθνχ ππάξρνπλ κφλν νξηζκέλεο έλλνηεο, πξάγκα 

φκσο αλαπφθεπθην αλ ζέινπκε κεηξήζηκα αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα.  

 

11. ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ 

 Μεηά ηε ζχληνκε απηή παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε, παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο νξηζκέλεο πξνηάζεηο πνπ 

                                                
33 Βαζηινπνχινπ Μ. (2001), φπ. π., ζει. 116 
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εθαξκφζηεθαλ δνθηκαζηηθά ζηελ πξάμε κε επηηπρία θαη κάιηζηα ζε καζεηέο πνπ δελ 

είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηνπο ράξηεο ελλνηψλ. 

 Γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο «ΜΔΣΑΣΡΟΠΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ» 

ζηελ Σ΄ Γεκνηηθνχ πξνηείλεηαη σο επαλαιεπηηθφο ράξηεο ή σο εξγαιείν 

αμηνιφγεζεο ράξηεο ελλνηψλ ζε δπν ηχπνπο: σο «αξαρλφγξακκα» θαη σο δηάγξακκα 

ξνήο. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη ωρ ζςνδςαζμόρ ημιδομημένος σάπηη 

και καηαλόγος ζςγκεκπιμένων εννοιών ζε ηςσαία ζειπά. Σν δηάγξακκα ξνήο έρεη 

ηηο ίδηεο απαηηήζεηο κε ην «αξαρλφγξακκα», αιιά ζεσξείηαη δπζθνιφηεξν, θαζψο δελ 

ειέγρεη κφλν ηελ αλαγλψξηζε ηεο  κνξθήο ελέξγεηαο πνπ ζεσξνχκε φηη εκθαλίδεηαη 

ζε θάζε ζπζθεπή, αιιά θαη ην αλ νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηηο δηαδνρηθέο 

κεηαηξνπέο ηεο. Σέινο, γηα λα ζπκβαδίδνπκε απφιπηα κε ηε ζεσξία, ζεκεηψλνπκε φηη 

ζηηο γξακκέο ζχλδεζεο ησλ παξαθάησ δηαγξακκάησλ  πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

ξήκαηα φπσο κεηαηξέπεηαη, κεηαζρεκαηίδεηαη, εκθαλίδεηαη σο θιπ 
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Γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο «ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ» ζηελ Δ΄ 

Γεκνηηθνχ πξνηείλεηαη ράξηεο ελλνηψλ σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο ζε ηχπν 

ζπζηεκαηηθνχ ράξηε. Δθαξκφδεηαη σο ζςνδςαζμόρ ημιδομημένος σάπηη και 

καηαλόγος ζςγκεκπιμένων εννοιών ζε ηςσαία ζειπά θαη ειέγρεη κφλν ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ησλ  πξνεγεζέλησλ πεηξακάησλ θαη 

φρη ηελ  ηθαλφηεηα θαηαζθεπήο ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο «ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ» ζηελ Σ΄ 

Γεκνηηθνχ πξνηείλεηαη ράξηεο ελλνηψλ σο εξγαιείν δηεξεχλεζεο πξφηεξσλ 

αληηιήςεσλ, αμηνιφγεζεο ή θαη επαλάιεςεο ζε ηχπν δηαγξάκκαηνο ξνήο, πνπ  

εθαξκφδεηαη σο ζςνδςαζμόρ ημιδομημένος σάπηη και  καηαλόγος ζςγκεκπιμένων 

εννοιών ζε ηςσαία ζειπά. 
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Γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ελνηήησλ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΠΟΝΓΤΛΩΝ 

ΕΩΩΝ» θαη «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΟΝΓΤΛΩΣΩΝ ΕΩΩΝ» ζηελ Δ΄ Γεκνηηθνχ νη 

ηεξαξρηθνί ράξηεο ελλνηψλ θαηαζθεπάδνληαη ρσξίο δπζθνιία αθφκα θαη απφ 

πξσηφπεηξνπο καζεηέο. Δίλαη ηξφπνη αμηνιφγεζεο ή επαλάιεςεο θαη ησλ δχν 

ελνηήησλ ζηε κνξθή ηνπ καηαλόγος ζςγκεκπιμένων εννοιών με ηςσαία ζειπά. 

 

 

 

 

Γηα ηελ ελφηεηα «ΣΟ 

ΣΑΞΗΓΗ ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ - 

ΠΔΠΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΣΟΤ 

ΑΝΘΡΩΠΟΤ» ζηελ Δ΄ Γεκνηηθνχ 

πξνηείλεηαη ράξηεο ελλνηψλ σο 

ηξφπνο αμηνιφγεζεο κε ηε κνξθή 

δηαγξάκκαηνο ξνήο σο κηα 

παπαλλαγή ηος ημιδομημένος 

σάπηη εννοιών. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

Αζθαιψο, ην ζέκα ηεο ραξηνγξάθεζεο ελλνηψλ δελ εμαληιείηαη ζηελ έθηαζε 

ελφο άξζξνπ. Σα πιενλεθηήκαηα πάλησο πνπ αλαθέξζεθαλ θαζηζηνχλ ην ράξηε 

ελλνηψλ έλα ρξήζηκν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, απνδεθηφ ζε φιεο ηηο ζεσξίεο κάζεζεο. 

Αλ θαη παξνπζηάδεηαη κε πνιινχο ηχπνπο, κπνξεί κε ηελ πξννδεπηηθά απμαλφκελε 

εκπεηξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιά καζήκαηα. Δηδηθά ζηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο ελδείθλπηαη γηα πνιιέο ελφηεηεο, φπσο ε Βηνινγία (Φπηνινγία, 

Εσνινγία, Αλζξσπνινγία), ε ελέξγεηα, ν ειεθηξηζκφο, ε νπηηθή θ.ά., κε ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο θαη ηεο δηάζεζεο αξθεηνχ ρξφλνπ. 

Υξήζηκνο είλαη επίζεο θαη γηα ηελ πξνζέγγηζε ελλνηψλ ή γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε
34

. 

Βέβαηα, έλαο ελλνηνινγηθφο ράξηεο δελ είλαη απηνζθνπφο, αιιά καο 

πξνζθέξεη έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν δηεπθφιπλζεο ηεο κάζεζεο, πξνψζεζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη πξσηφηππεο αμηνιφγεζεο. Πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνπο 

καζεηέο, αλ είλαη δπλαηφλ ζε νκαδηθή βάζε, γηα λα ζεσξείηαη θηιηθφο θαη θαηαλνεηφο 

ηξφπνο πξνζπέιαζεο ηεο γλψζεο θαη φρη κηα πξφζζεηε πιεξνθνξία γηα 

απνκλεκφλεπζε. Με απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο απνηειεί δηδαθηηθφ εξγαιείν πνπ 

θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή θαη ζπζηεκηθή ζθέςε, εληζρχεη ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία, 

ζπληειεί ζηε δηαζχλδεζε ελλνηψλ, δηεπθνιχλεη ηε κλήκε, βνεζά ζηελ θαηαλφεζε θαη 

ηειηθά δηακνξθψλεη νινθιεξσκέλε άπνςε, άξα θαη βαζχηεξε γλψζε. 
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