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Τι είναι ο εννοιολογικός χάρτης; 

• Δίκτυο από κόμβους, έννοιες και 

συνδέσμους που αναδεικνύουν τον τρόπο 

με τον οποίο οι κόμβοι συνδέονται μεταξύ 

τους. 

• Μοντέλο έκφρασης νοητικών σχημάτων 

των μανθανόντων ατόμων  

• Εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης 

 



Μορφές εννοιολογικών χαρτών 
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Η εννοιολογική χαρτογράφηση στην 

εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να 

αποτελέσει 
• Μαθησιακή στρατηγική 

• Διδακτική στρατηγική 

• Εργαλείο αναπαράστασης και 

αξιολόγησης του τι γνωρίζουν οι μαθητές 

• Μεταγνωστικό εργαλείο- μέσω διαδικασίας 

αναπαράστασης και συσχέτισης των 

απεικονιζόμενων εννοιών σε χάρτη, οι 

μαθητές μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. 



Δραστηριότητες εννοιολογικής 

χαρτογράφησης στην τάξη 

• Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη 

αποκλειστικά από τους μαθητές 

• Διόρθωση ενός δοσμένου χάρτη 

(τροποποιήσεις/διαγραφές στις δοσμένες 

έννοιες και σχέσεις) 

• Επέκταση δομημένου χάρτη εννοιών 

• Συμπλήρωση ημιδομημένου χάρτη με 

έννοιες και συνδέσμους 



Διαδικασία κατασκευής 

εννοιολογικού χάρτη 

1. Προπαρασκευαστικό στάδιο  
– Πώς λειτουργεί;  

– Τι περιλαμβάνει; 

2. Κατασκευαστικό στάδιο 
– Προσδιορισμός κομβικού ερωτήματος 

– Προσδιορισμός εννοιών που σχετίζονται με το ερώτημα 

– Οργάνωση/ κατάταξη εννοιών 

– Κατασκευή προκαταρκτικού χάρτη 

– Αναζήτηση σύνθετων συνδέσεων 

– Αναθεώρηση εννοιολογικού χάρτη 

– Ολοκλήρωσή εννοιολογικού χάρτη 

– Αξιολόγηση χάρτη 



Χρησιμότητα χαρτογράφησης 

εννοιών στην Π.Ε. 
• Συνειδητοποίηση από μαθητές της 

πολυδιάστατης φύσης των οικολογικών 
ζητημάτων 

• Σύνδεση μεταξύ οικολογικών ζητημάτων 

• Διάγνωση αρχικών και τελικών αντιλήψεων 
μαθητών 

• Οργάνωση πληροφοριών/ γνώσεων 

• Προώθηση κατανόησης εννοιών και ουσιαστικής 
μάθησης (meaningful learning) 

• Eργαλείο που εστιάζει στην εξωτερίκευση και 
ανάπτυξη εννοιολογικών σχημάτων των 
μαθητών 



Κατασκευή εννοιολογικών χαρτών 

σχετικών με οικολογικά ζητήματα 

ΘΕΜΑΤΑ 

• Τουρισμός 

• Έλλειψη νερού 


