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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναλύσει α) τον τρόπο µε τον οποίο µαθητές 
της  πρώτης Λυκείου δηµιουργούν και κατασκευάζουν εννοιολογικούς χάρτες για 
την έννοια της πόλης-κράτους στο µάθηµα της Ιστορίας και β) το είδος των δι-
ασυνδέσεων που επιλέγουν οι µαθητές  για να δοµήσουν τον εννοιολογικό τους 
χάρτη, προσδιορίζοντας συσχετισµούς που εντοπίζουν µεταξύ ιστορικών εννοιών 
και όρων. Η µελέτη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής σε πραγµατι-
κές συνθήκες τάξης µίας δραστηριότητας κατασκευής εννοιολογικών χαρτών και 
βασίζεται στη χρήση λογισµικού για την οργάνωση ιστορικών εννοιών από µαθη-
τές της Α΄ Λυκείου, αναπαριστώντας σε δυναµικά διαγράµµατα συσχετισµούς µε 
ιστορικά στοιχεία. 

Λέξεις Κλειδιά

Λογισµικό εννοιολογικής χαρτογράφησης, διδακτική της Ιστορίας, ιστορικές πηγές.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Στις µέρες µας, η υπολογιστική τεχνολογία γνωρίζει τεράστια άνθηση, «διεισ-
δύοντας σε µια σειρά από καθηµερινές δραστηριότητες µετατρέποντας συνο-
λικά την κοινωνία στην οποία ζούµε σε αυτό που συχνά ονοµάζεται ‘Κοινωνία 
της Πληροφορίας’ ή ‘Κοινωνία της Γνώσης’» (Κυνηγός και ∆ηµαράκη 2002, σ. 
19). Ανάµεσα στους τοµείς διείσδυσης της υπολογιστικής τεχνολογίας είναι 
και η εκπαίδευση. «Η πληροφορική αξιοποιείται στην εκπαίδευση έτσι ώστε 
να καταξιωθεί στη συνείδηση των παιδιών, όχι τόσο ως αυτόνοµο γνωστικό 
εργαλείο, αλλά ως εργαλείο καθηµερινής χρήσης για τη διδασκαλία, τη µάθη-
ση και την επικοινωνία» (Χατζηλάκος 2002, σ. 11). Σε αυτήν την προσπάθεια 
εκσυγχρονισµού εντάσσεται η είσοδος των υπολογιστών στις τάξεις, η επι-
µόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες και η χρήση εκπαιδευτικού 
λογισµικού για εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Μεταξύ των λογισµικών που 
µπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία για την οργάνωση 
του περιεχοµένου κάποιου µαθήµατος από τον εκπαιδευτικό και την ανανέ-
ωση των µεθόδων διδασκαλίας είναι τα λογισµικά εννοιολογικής χαρτογρά-
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φησης. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Σκοπός της εργασίας µας είναι να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία µίας δρα-
στηριότητας εννοιολογικής χαρτογράφησης ως µέσο για την κατανόηση ιστο-
ρικών εννοιών µέσα από την κατασκευή εννοιολογικών χαρτών από µαθητές 
της Α΄ Λυκείου στο µάθηµα της Ιστορίας. Η κατασκευή εννοιολογικών χαρτών 
θα στηριχτεί στη διαδικασία της διερεύνησης, µε την οποία προσβλέπεται να 
επικεντρωθούν οι µαθητές αφενός µεν, «στην τεκµηριωµένη αποκατάσταση 
του ιστορικού γεγονότος, εντοπίζοντας και επιλέγοντας τις λεπτοµέρειες που 
επιτρέπουν την ανίχνευση συνδέσεων και συσχετισµών. Αφετέρου, θα επιδι-
ωχθεί οι µαθητές να µπουν στη διαδικασία ερµηνείας ιστορικών γεγονότων µε 
στόχο τη συνεκτική οργάνωση του εννοιολογικού τους χάρτη, αναπαριστώ-
ντας συνδέσεις που φέρουν νοηµατική συνοχή» (∆ηµαράκη 2002, σ. 373). 

Η χρήση εννοιολογικών χαρτών από µαθητές στο χώρο της εκπαίδευσης 
έχει ερευνητικό ενδιαφέρον γιατί σχετίζεται άµεσα µε διαδικασίες δόµησης και 
αναδόµησης της γνώσης πάνω σε ήδη υπάρχουσες γνωστικές δοµές (Novak 
2002). Ένα µέρος της έρευνας έχει επικεντρωθεί στη χρήση των εννοιολογικών 
χαρτών στην εκπαίδευση σαν νοητικό εργαλείο, σαν εργαλείο αξιολόγησης 
και σαν εργαλείο οργάνωσης της διδακτέας ύλης στη διδασκαλία (Gouli et al 
2003, σ. 218). 

Οι σύγχρονες θεωρήσεις για τη µάθηση υιοθετούν την ιδέα ότι η µάθηση 
δεν αντιµετωπίζεται ως µία διαδικασία προσφοράς και λήψης πληροφοριών, 
αλλά πρέπει να νοείται ως αποτέλεσµα µιας διαρκούς διαδικασίας αλλαγών 
στις γνωστικές δοµές του υποκειµένου, όπου σηµαντικό ρόλο κατέχει το κοι-
νωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον (Bruner 1995), το πλαίσιο µέσα στο οποίο 
διαδραµατίζεται η µαθησιακή δραστηριότητα αλλά και η διαµεσολάβηση της 
ανθρώπινης δραστηριότητας µέσω νοητικών και υλικών εργαλείων (Vygotsky 
1997). Η αναζήτηση, ο σχεδιασµός και η αξιοποίηση διερευνητικών ανοικτών 
υπολογιστικών περιβαλλόντων που έχουν στόχο την υποστήριξη των µαθη-
τών στη διαδικασία οικοδόµησης και έκφρασης των γνώσεων τους σε διάφορα 
γνωστικά αντικείµενα οδηγούν στην ενεργοποίηση των ίδιων και των εκπαι-
δευτικών σχετικά µε τη χρήση και την ενσωµάτωση των τεχνολογιών της πλη-
ροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση.

Η αξιοποίησή τους µε σκοπό να µπορεί ο µαθητής να κατασκευάσει γρα-
φικές αναπαραστάσεις, να συνειδητοποιεί τα αποτελέσµατα των κατασκευών 
του, να διαχειρίζεται και να τροποποιεί τις κατασκευές αυτές, συνιστούν τη 
χρήση του λογισµικού εννοιολογικής χαρτογράφησης ως νοητικό εργαλείο 
(Jonassen et al 1997). Τα νοητικά εργαλεία είναι οι κατασκευές που επιτρέπουν 
στο χρήστη να αποσαφηνίσει και να καταθέσει τις σκέψεις του µε τη βοήθεια 
της χρήσης του υπολογιστή (McAleese 1998). 

ΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η δραστηριότητα κατασκευής του εννοιολογικού χάρτη  «Η πόλη – κράτος 
και τα συστατικά της στοιχεία» επιχειρεί να τοποθετήσει την κατασκευή της 
ιστορικής έννοιας «η πόλη – κράτος» από τους ίδιους τους µαθητές µε την 
ταυτόχρονη χρήση πρωτογενών πηγών. Οι µαθητές δούλεψαν µε το λογισµι-
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κό «Inspiration» που παρέχει τις δυνατότητες άµεσου χειρισµού αντικειµένων 
–εικόνων, δηµιουργίας βιβλιοθήκης, οργάνωσης και διαχείρισης δεδοµένων. 
Σε αυτή την ενότητα θα επιχειρηθεί µία περιγραφή του µαθησιακού περιβάλ-
λοντος µε αναφορά στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, την οργάνωση της τά-
ξης καθώς και το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε.

Η δραστηριότητα «Η πόλη-κράτος και τα συστατικά της στοιχεία»
Η δραστηριότητα «Η πόλη-κράτος και τα συστατικά της στοιχεία» αφορά την 
εννοιολογική αναπαράσταση της από τους µαθητές. Το θέµα αυτό εντάσσεται 
στο µάθηµα της Ιστορίας που διδάσκεται στην Α΄ Λυκείου. Η δραστηριότητα 
διεξήχθη στο 1ο Ενιαίο Λύκειο Γλυκών Νερών το ∆εκέµβριο 2005. Οι µαθητές 
και οι µαθήτριες που χωρίστηκαν σε οµάδες των 2-3 ατόµων είχαν ελάχιστο 
βαθµό εξοικείωσης µε την κατασκευή εννοιολογικών χαρτών. Συνολικά σχη-
µατίστηκαν πέντε διµελείς οµάδες και µία τριµελής οµάδα, η καθεµία από τις 
οποίες δηµιούργησε έναν εννοιολογικό χάρτη βάσει του φύλλου εργασίας που 
τους δόθηκε. 

Το φύλλο εργασίας περιελάµβανε αρχικά την εξοικείωση µε το «Inspiration» 
ενώ στη συνέχεια οι µαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε δύο ερωτήµατα. 
Έπειτα, οδηγούνταν στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ όπου είχαµε τοποθε-
τήσει φάκελο µε εικόνες-φωτογραφίες που απεικόνιζαν αρχαίες πόλεις. Με 
βάση την παρατήρηση των εικόνων-φωτογραφιών οι µαθητές κλήθηκαν στο 
πρώτο ερώτηµα να επιλέξουν δύο από αυτές και να απαντήσουν µε τη χρήση 
ιστορικών επιχειρηµάτων γιατί οι εικονιζόµενες αποτελούσαν πόλεις-κράτη. 
Στο δεύτερο ερώτηµα ζητήθηκε από τους µαθητές να κατασκευάσουν εννοιο-
λογικό χάρτη σχετικά µε τα συστατικά στοιχεία της πόλης-κράτους, µελετώ-
ντας µια ιστορική πηγή - Πολιτικά του Αριστοτέλη - και σε συνδυασµό µε τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις τους. 

Η δραστηριότητα οργανώθηκε για λειτουργικούς σκοπούς σε φάσεις: α) 
Εξοικείωση µε το λογισµικό, β) ∆ηµιουργία της δικής τους βιβλιοθήκης µε τα 
εργαλεία του λογισµικού και την αξιοποίηση εικόνων-φωτογραφιών, γ) Κατα-
σκευή των εννοιολογικών χαρτών µε την επεξεργασία της πρωτογενούς πηγής 
(Πολιτικά του Αριστοτέλη). Η δηµιουργία, η κατασκευή και η ερµηνεία των 
αναπαραστάσεων που έχουν φτιάξει οι ίδιοι αλλά και οι άλλοι οι µαθητές απο-
τελούν τα δοµικά στοιχεία του σχεδιασµού. Πιο συγκεκριµένα στην περίπτω-
ση της δραστηριότητας που παρουσιάζεται εδώ, οι έννοιες που επιδιώχθηκε 
να προσεγγίσουν οι µαθητές ήταν: α) η έννοια της παρατήρησης των φωτο-
γραφιών για την άντληση ιστορικών πληροφοριών, β) η έννοια της αιτιότητας 
µε τη σύνδεση των αιτιών στη συγκεκριµένη ιστορική περίοδο καθώς και τη 
δόµηση τους, γ) οι έννοιες της οργάνωσης και της επεξεργασίας αυτών των 
δεδοµένων για συγκεκριµένο σκοπό.

Περιγραφή του λογισµικού Εννοιολογικής Χαρτογράφησης
Το λογισµικό που χρησιµοποιήσαµε στη δραστηριότητά µας ήταν το 
«Inspiration 7». Έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία Inspiration Software® Inc 
και αποτελεί ένα περιβάλλον που επιτρέπει στο χρήστη να οργανώσει και να 
συνθέσει ιδέες κατασκευάζοντας εννοιολογικούς χάρτες (Dabbagh 2001, σ. 
16). Ο χάρτης εννοιών αποτελεί ένα εργαλείο αναπαράστασης της γνώσης και 
αποτελείται από κόµβους (nodes) και συνδέσµους (links) (McAleese 1998). 
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Σχήµα 1. Ανάλυση συστατικών στοιχείων εννοιολογικού χάρτη.

Οι κόµβοι αναπαραστούν έννοιες, συµβάντα, γεγονότα και οι σύνδεσµοι 
προσδιορίζουν σχέσεις µεταξύ των εννοιών ή των αιτιών που προκαλούν ένα 
γεγονός (Novak 1998). Τα εργαλεία του Inspiration παρέχουν τη δυνατότητα 
στο χρήστη να εµπλουτίσει τον εννοιολογικό χάρτη µε εικόνες και κατάλληλα 
γραφικά (π.χ. γεωµετρικά σχήµατα), να οργανώσει και να αναδιοργανώσει µε 
ευκολία τις έννοιες, αξιοποιώντας τη δυνατότητα µετακίνησης, προσθήκης ή 
αφαίρεσης εννοιών και τελικά να κατασκευάσει «µεγάλους» χάρτες εστιάζο-
ντας κάθε φορά σ’ ένα τους σηµείο (Dabbagh 2001).

Στη µαθησιακή διεργασία ο εννοιολογικός χάρτης µπορεί να αξιοποιηθεί 
από τον εκπαιδευτικό: 1) ως µία νέα διδακτική προσέγγιση, 2) για τη διερεύ-
νηση των αντιλήψεων των µαθητών σχετικά µε το θέµα που εξετάζεται και 
3) για την αξιολόγηση των µαθητών (Gouli et al 2003, McClure et al 1999). 
Επιπλέον, ο εννοιολογικός χάρτης µπορεί να είναι: 1) δοµηµένος και σχεδι-
ασµένος από τον εκπαιδευτικό, 2) ηµιτελής ή 3) να σχεδιαστεί από τον ίδιο 
το µαθητή. Η χρήση εννοιολογικού χάρτη προσφέρει την ενεργοποίηση και 
την ένταξη του µαθητή σε µία ανακαλυπτική διαδικασία µάθησης µε στόχο 
τη διερεύνηση εννοιών - που κατέχει ή όχι ο µαθητής – και την κατανόηση 
ή τον εντοπισµό των µεταξύ τους σχέσεων. Κατά συνέπεια, ο εννοιολογικός 
χάρτης οδηγεί στη συνειδητοποίηση της δοµής και των διαδικασιών δόµησης 
της γνώσης µε βάση την πυραµίδα του Bloom (γνώση, κατανόηση, εφαρµογή, 
ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση) (Bloom & Krathwohl 1991). 

Ανάλυση και παρουσίαση εργασιών µαθητών 
Στην εκπαιδευτική δραστηριότητα που πραγµατοποιήσαµε οι µαθητές και οι 
µαθήτριες µελετώντας το κείµενο των Πολιτικών του Αριστοτέλη που αναφέ-
ρεται στα συστατικά στοιχεία της πόλης-κράτους προσπάθησαν να απαντή-
σουν στο ακόλουθο ερώτηµα: «Είσαι µέλος της αρχηγικής οµάδας µιας φυλής 
των Αρχαίων Ελλήνων που θέλει να δηµιουργήσει µια πόλη-κράτος. Ποιες 
προϋποθέσεις χρειάζονταν για να δηµιουργηθεί µια πόλη-κράτος σύµφωνα µε 
τον Αριστοτέλη και γιατί;». Η απάντηση των ιστορικών δεδοµένων δόθηκε µε 
τη µορφή εννοιολογικού χάρτη χρησιµοποιώντας το λογισµικό «Inspiration». 
Οι µαθητές διάβασαν το κείµενο και προσπάθησαν να επικεντρωθούν σε έν-
νοιες που σχετίζονταν µε την ερώτηση που τους είχαµε θέσει, προσπαθώντας 
έπειτα να οργανώσουν την απάντησή τους σε έναν χάρτη. 

∆ιαπιστώσαµε ότι κάθε οµάδα κατασκεύασε εννοιολογικούς χάρτες που 
διέφεραν µεταξύ τους. Πιο συγκεκριµένα, υπήρξαν οµάδες µαθητών που δη-
µιούργησαν εννοιολογικούς χάρτες τύπου «αράχνης». Οι χάρτες αυτού του 



Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 559

είδους είναι οργανωµένοι µε τρόπο ώστε το κεντρικό θέµα – «Η πόλη-κράτος 
και τα συστατικά της στοιχεία» στην περίπτωσή µας - να είναι τοποθετηµένο 
στο κέντρο του χάρτη. Οι µαθητές-µαθήτριες της συγκεκριµένης οµάδας επι-
κεντρώθηκαν στα βασικότερα για εκείνους στοιχεία που χρειάζονταν για τη 
σύσταση µιας πόλης-κράτους όπως: α) Ρυµοτοµία, β) Πρόνοια και φροντίδα 
κατοίκων, γ) Οχύρωση πόλης, δ) Καλλιέργεια του εδάφους, ε) Επικοινωνία µε 
ξηρά και θάλασσα, στ) Γεωγραφική θέση πόλης-κράτους ώστε να µπορεί να 
αντιµετωπίζει τους εχθρούς σε ενδεχόµενες επιδροµές, ζ) Παροχή άφθονου 
νερού στους κατοίκους και στη συνέχεια ακολούθησε η αιτιολόγηση αυτών 
των στοιχείων. Όλα αυτά τα στοιχεία περιβάλλουν κυκλικά το κεντρικό σηµείο 
του χάρτη, ενώ αναλύονται σε ακόµη πιο επιµέρους έννοιες.

Σχήµα 2. Εννοιολογικός χάρτης µαθητών-µαθητριών τύπου «αράχνης».

Άλλες οµάδες µαθητών-µαθητριών κατασκεύασαν εννοιολογικούς χάρτες 
που χαρακτηρίζονται από ιεραρχία, παρουσιάζοντας τα συστατικά στοιχεία 
δηµιουργίας µιας πόλης-κράτους σε µια καθοδικά κλιµακούµενη σειρά σηµα-
σίας. Στον ακόλουθο εννοιολογικό χάρτη η εστίαση των µαθητών αφορά τους 
παράγοντες πολίτευµα και γεωγραφική θέση. Μελετώντας οι µαθητές το κεί-
µενο του Αριστοτέλη και µε βάσει τις προηγούµενες γνώσεις τους κατέληξαν 
σε έναν χάρτη που κατ’ ουσίαν επιβεβαιώνει την ιστορική γνώση σχετικά µε 
τη σύνδεση του πολιτεύµατος και τη γεωγραφική θέση µιας πόλης-κράτους, 
τοποθετώντας την πιο σηµαντική πληροφορία στην κορυφή, ενώ οι διαχωρι-
στικοί παράγοντες καθορίζουν την τοποθέτηση της πληροφορίας.

Σχήµα 3. Ιεραρχικός εννοιολογικός χάρτης µαθητών-µαθητριών.
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Μια άλλη οµάδα οργάνωσε τις έννοιες που σχετίζονται µε τη σύσταση µιας 
πόλης-κράτους σε µία µορφή χάρτη που παρουσιάζει κοινά στοιχεία µε αυτή 
του «διαγράµµατος πληροφορίας» µε την προσθήκη εισόδων και εξόδων. Η 
κατασκευή του χάρτη από τους µαθητές ξεκινούσε «από έξω προς τα µέσα» 
µε τον τίτλο «Πλεονεκτήµατα που τους βόλευαν» και περιελάµβανε τα απα-
ραίτητα συστατικά στοιχεία της πόλης-κράτους. Έπειτα, ακολούθησε η αιτι-
ολόγησή των παραπάνω στοιχείων, που στο τέλος οδηγούσαν στην κεντρική 
έννοια «προϋποθέσεις πόλης-κράτους». 

Σχήµα 4. Εννοιολογικός χάρτης µαθητών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Με την παρούσα εκπαιδευτική δραστηριότητα θελήσαµε να διαπιστώσουµε 
αν οι εννοιολογικοί χάρτες µπορούν να αποτελέσουν ένα εργαλείο µάθησης, 
αν αναπτύσσουν τις γνωστικές δεξιότητες των µαθητών, προάγοντας την 
οµαδοσυνεργατική µέθοδο και αν συµπληρώνει ή δηµιουργεί ή ανασκευάζει 
τις προϋπάρχουσες γνωστικές δοµές των µαθητών. 

Η διεξαγωγή της παρούσας εκπαιδευτικής δραστηριότητας πραγµατοποι-
ήθηκε αφού οι µαθητές είχαν διδαχθεί το κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου 
που αφορούσε τη σύσταση της πόλης-κράτους. Παρόλο που είχε παρέλθει κά-
ποιος χρόνος από τη διδασκαλία του κεφαλαίου, οι προϋπάρχουσες γνώσεις 
των µαθητών σε συνδυασµό µε την ιστορική πηγή του Αριστοτέλη βοήθησαν 
στην επισήµανση και στη δόµηση των προϋποθέσεων δηµιουργίας µιας πό-
λης-κράτους σε εννοιολογικό χάρτη, ενώ και η συνεργασία των µαθητών κυ-
µάνθηκε σε ικανοποιητικό βαθµό.

Το µαθησιακό αποτέλεσµα της δραστηριότητας µε βάση τους µαθησιακούς 
στόχους, που αρχικά τέθηκαν, κρίνεται θετικό αφού το συγκεκριµένο τµήµα 
µαθητών είχε ελάχιστη εµπειρία στην κατασκευή εννοιολογικού χάρτη σε υπο-
λογιστικό περιβάλλον και σε επίπεδο συνεργασίας ανά οµάδες. Η παρατήρη-
ση των φωτογραφιών-εικόνων των αρχαίων πόλεων, η συζήτηση µεταξύ των 
µαθητών και η χρήση ιστορικών επιχειρηµάτων αναφορικά µε το ποιες από 
τις εικονιζόµενες αποτελούσαν πόλεις-κράτη, χρησιµοποιώντας και ανακα-
λώντας τις ιστορικές τους γνώσεις οδήγησε στην οργάνωση και επεξεργασία 
των ιστορικών στοιχείων που αναφέρονταν στην πρωτογενή πηγή, ώστε να 
κατασκευαστεί ο εννοιολογικός χάρτης. Οι οµάδες επικεντρώθηκαν και δό-
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µησαν τα συστατικά στοιχεία µιας πόλης-κράτους όπως «γεωγραφική θέση», 
«οχύρωση της πόλης-κράτους», «πολίτευµα», «ρυµοτοµία», «καθηµερινές 
ανάγκες» µε διαφορετικό τρόπο προσέγγισης ως απόρροια όχι µόνο της δια-
φορετικής εστίασης και επεξεργασίας της πρωτογενούς πηγής σε σχέση µε τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις τους, αλλά και της συµπλήρωσης των υπαρχουσών 
γνωστικών δοµών τους. 

Στόχος είναι η δραστηριότητα αυτή να εφαρµοστεί και σε άλλα τµήµατα 
της Α΄ Λυκείου, προκειµένου να υπάρξει στη συνέχεια διαµορφωτική αξιολό-
γηση, µε σκοπό τη βελτίωση τόσο της δραστηριότητας, όσο και του φύλλου 
εργασίας. 
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