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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται µια πιλοτική έρευνα µε στόχο τη διερεύνηση ένταξης
της εννοιολογικής χαρτογράφησης σε µαθήµατα Πληροφορικής. Η έρευνα είχε τρία στάδια
που αφορούσαν στην εξοικείωση των µαθητών µε τις βασικές έννοιες και τον τρόπο
κατασκευής των εννοιολογικών χαρτών, στην αξιοποίηση του εννοιολογικού χάρτη ως
εργαλείου διδασκαλίας και στην αξιοποίηση του ως εργαλείου αξιολόγησης. Τα
αποτελέσµατα της έρευνας σε µαθητές Γυµνασίου έδειξαν ότι η ένταξη των εννοιολογικών
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 τους για την αξιολόγηση των µαθητών αποδίδει µε άµεσο και σαφές
τρόπο τυχόν παρανοήσεις και εσφαλµένες αντιλήψεις τους.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Εννοιολογικός Χάρτης, ∆ραστηριότητες
Χαρτογράφησης, Εργαλείο ∆ιδασκαλίας και Αξιολόγησης

Εννοιολογικής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η έννοια της αναπαράστασης (representation) (ή αντίληψης (conception/belief))
συνιστά κεντρική έννοια στη ∆ιδακτική καθώς αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην
οικοδόµηση της γνώσης και γενικότερα στη συγκρότηση της γνωστικής δοµής του
εκπαιδευόµενου (Κόµης 2001, Βασιλοπούλου 2001). Κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο εκπαιδευόµενος πραγµατώνει την προσωπική του µάθηση,
οικοδοµώντας µια «εικόνα για το πώς λειτουργεί ο κόσµος» (Κόµης & Φειδάς 2000),
δηλαδή ένα σύστηµα αναπαραστάσεων-αντιλήψεων, το οποίο χρησιµοποιεί προκειµένου
(i) να αφοµοιώνει σταδιακά τις νέες γνώσεις συσχετίζοντας αυτές µε τις προϋπάρχουσες,
(ii) να εξηγεί ποικίλες καταστάσεις, και (iii) να δίνει απαντήσεις στα νέα προβλήµατα
που θέτει «ο κόσµος» που τον περιβάλλει. Για το λόγο αυτό κρίνεται ιδιαίτερα
σηµαντικό η αξιοποίηση εργαλείων µάθησης και διδασκαλίας τα οποία εστιάζουν στην
αναπαράσταση της γνώσης και των αντιλήψεων των εκπαιδευόµενων και
βοηθούν/συµβάλλουν στη διερεύνηση και αξιοποίησή τους. Ως ένα από αυτά τα

εργαλεία προτείνεται ο εννοιολογικός χάρτης που έχει ως σκοπό να ενισχύσει την
ουσιαστική µάθηση (Novak & Gowin 1984, Mintzes et al. 2000).
Παρά την πλούσια διεθνή βιβλιογραφία και το ενδιαφέρον της επιστηµονικής
κοινότητας για τη χρήση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία, η
αξιοποίηση τους στην ελληνική εκπαίδευση, και ιδιαίτερα στο µάθηµα της
Πληροφορικής, είναι περιορισµένη. Επιπλέον, η εκπαιδευτική διαδικασία, ιδιαίτερα σε
θεωρητικά θέµατα της Πληροφορικής, πραγµατώνεται συνήθως µέσα από εισηγήσεις
και υποβολή ερωτήσεων στους µαθητές µε αποτέλεσµα η ενεργός συµµετοχή/εµπλοκή
των µαθητών να περιορίζεται. Με στόχο τον εµπλουτισµό της διδασκαλίας και της
αξιολόγησης µε νέες προσεγγίσεις στο πλαίσιο µιας πιλοτικής έρευνας επιχειρούµε την
αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στο µάθηµα της Πληροφορικής. Στην παρούσα
εργασία παρουσιάζουµε (i) τα στάδια της έρευνας που αφορούν στην εξοικείωση των
µαθητών µε τις βασικές έννοιες και τον τρόπο κατασκευής των χαρτών και στην
αξιοποίηση του εννοιολογικού χάρτη για τη διδασκαλία συγκεκριµένων ενοτήτων καθώς
και για την αξιολόγηση των µαθητών, (ii) ενδεικτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που
σχεδιάστηκαν προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι των σταδίων της έρευνας, και (iii)
ενδεικτικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή τους σε µαθητές Γυµνασίου.

ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Βασικά συστατικά στοιχεία ενός εννοιολογικού χάρτη είναι οι κόµβοι και οι
σύνδεσµοι. Οι κόµβοι αναπαριστούν τις έννοιες και οι σύνδεσµοι προσδιορίζουν τις
σχέσεις µεταξύ των εννοιών περιγράφοντας πώς µια έννοια συνδέεται µε µια άλλη. Η
τριάδα Έννοια-Σύνδεσµος-Έννοια δηµιουργεί µια πρόταση (propositions). Ουσιαστικά,
ένας εννοιολογικός χάρτης αποτελεί µια διαγραµµατική αναπαράσταση συνδέσεων
µεταξύ δύο ή περισσοτέρων εννοιών µε τη µορφή προτάσεων προβάλλοντας και
αναδεικνύοντας τις συνδέσεις και τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών. Η διαδικασία
κατασκευής ενός χάρτη καλείται εννοιολογική χαρτογράφηση. Χαρακτηριστικά των
εννοιολογικών χαρτών αποτελούν η ιεραρχική δοµή τους, η ύπαρξη παραδειγµάτων και
η ύπαρξη σύνθετων συνδέσεων (cross-links) µεταξύ των εννοιών. Ο εννοιολογικός έχει
αξιοποιηθεί σε διάφορα γνωστικά πεδία όπως στη βιολογία, στην περιβαλλοντική
εκπαίδευση και στη διδακτική των επιστηµών. Σε ερευνητικές µελέτες, οι εννοιολογικοί
χάρτες έχουν χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο διερεύνησης της πρότερης γνώσης των
εκπαιδευόµενων (Pearsall et al. 1997), ως εργαλείο διερεύνησης των αναπαραστάσεων
των εκπαιδευόµενων σχετικά µε το υπό εξέταση θέµα (Κόλλιας κ.ά. 2000), ως εργαλείο
συνεργασίας (Κόµης & Φειδάς 2000, Cañas et al. 2003), ως εργαλείο εννοιολογικής
αλλαγής και αξιολόγησης (Mintzes et al. 2000).
Οι δραστηριότητες εννοιολογικής χαρτογράφησης, ανάλογα µε τα προσδοκώµενα
αποτελέσµατα που επιδιώκεται να επιτευχθούν, µπορεί να αφορούν σε εργασίες, όπως:
(i) κατασκευή ενός χάρτη από τους µαθητές που αφορά σε µια κεντρική έννοια, (ii)
αξιολόγηση/διόρθωση ενός χάρτη που δίνεται στους µαθητές (π.χ. τροποποιήσεις,
διαγραφές στις έννοιες που απεικονίζονται και στις µεταξύ τους συνδέσεις), (iii)
επέκταση ενός χάρτη, δηλαδή οι µαθητές καλούνται να προσθέσουν στο δοσµένο χάρτη

νέες έννοιες/συνδέσµους, (iv) συµπλήρωση ενός χάρτη, δηλαδή οι µαθητές καλούνται να
συµπληρώσουν ένα δοµηµένο και ηµισυµπληρωµένο χάρτη µε έννοιες ή/και µε
συνδέσµους, και (v) οποιοσδήποτε συνδυασµός των παραπάνω π.χ. αξιολόγηση
/διόρθωση και επέκταση ενός δοσµένου χάρτη.
Οι προαναφερθείσες εργασίες διαφοροποιούνται όσον αφορά στην πληροφορία που
παρέχουν για τη γνωστική δοµή των µαθητών (Ruiz-Primo & Shavelson 1996) και
χαρακτηρίζονται από το βαθµό βοήθειας/καθοδήγησης που προσφέρουν, π.χ. η
κατασκευή ενός χάρτη χαρακτηρίζεται ως µια εργασία χαµηλού βαθµού βοήθειας
/καθοδήγησης ενώ η συµπλήρωση χαρακτηρίζεται ως µια εργασία υψηλού βαθµού
βοήθειας/καθοδήγησης. Επιπλέον, οι µαθητές µπορεί να έχουν στη διάθεσή τους για την
εκπόνηση της εργασίας µια λίστα εννοιών ή/και µια λίστα συνδέσµων ή µπορεί να είναι
ελεύθεροι να επιλέξουν τις έννοιες/συνδέσµους που θα συµπεριλάβουν στο χάρτη τους,
ανάλογα µε το βαθµό βοήθειας/καθοδήγησης που παρέχεται. Οι διαθέσιµες λίστες
εννοιών/συνδέσµων µπορεί να περιέχουν µόνο τις απαραίτητες έννοιες/συνδέσµους
ή/και περιττές έννοιες ή/και λανθασµένους συνδέσµους. Ο αριθµός των εννοιών που
ζητείται να αναπαρασταθούν σε ένα χάρτη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ο
βαθµός εξοικείωσης των µαθητών µε τη συγκεκριµένη τεχνική και η ηλικία των
µαθητών. Συνήθως, προτείνεται ο χάρτης να µη ξεπερνά τις 12-15 έννοιες.
Πλαίσιο αξιοποίησης των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική πράξη
Από τη µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και από την εµπειρία µας όσον αφορά
στην εφαρµογή της εννοιολογικής χαρτογράφησης στην εκπαιδευτική πράξη, οι µαθητές
αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στο να προσδιορίσουν τις έννοιες που θα
αναπαραστήσουν σε ένα χάρτη καθώς και να ορίσουν απλές και σαφείς προτασιακές
συνδέσεις µεταξύ των εννοιών. Για το λόγο αυτό, θεωρείται απαραίτητη πριν την
αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική πράξη, µια περίοδος
εξοικείωσης των µαθητών µε τις βασικές έννοιες και τον τρόπο κατασκευής των χαρτών.
Στο πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότητες µπορεί να περιλαµβάνουν εργασίες συµπλήρωσης
ή/και επέκτασης ή/και κατασκευής ενός χάρτη υποστηριζόµενης από λίστα
εννοιών/συνδέσµων, αποσκοπώντας στο να µάθουν οι µαθητές να ορίζουν σχέσεις
µεταξύ των εννοιών που ήδη απεικονίζονται, να εισάγουν νέες έννοιες, να απεικονίζουν
νέες προτάσεις ορίζοντας απλές ή σύνθετες συνδέσεις και να διακρίνουν/αναγνωρίζουν
τις βασικές/σχετικές έννοιες που περιγράφουν την κεντρική έννοια του χάρτη.
Επίσης, ο εννοιολογικός χάρτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί από το διδάσκοντα ως
διδακτικό εργαλείο εµπλουτίζοντας τη διδακτική του προσέγγιση. Συγκεκριµένα, κατά
τη διάρκεια της διδασκαλίας, ο χάρτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί (i) για την παρουσίαση
των εννοιών µιας ενότητας, (ii) ως οργανωτής προώθησης (advance organizer) (ο
εννοιολογικός χάρτης λειτουργεί ως γνωστική γέφυρα, περιλαµβάνοντας έννοιες που
ήδη γνωρίζουν οι µαθητές και σταδιακά εµπλουτίζεται µε νέες έννοιες επιτρέποντας τη
σύνδεση της νέας γνώσης µε την παλιά), και (iii) ως επαναληπτικός χάρτης για τη
σύνοψη των βασικότερων/σηµαντικότερων εννοιών της ενότητας. Στην (i) περίπτωση

συνήθως ο χάρτης κατασκευάζεται από τον ίδιο το διδάσκοντα ενώ στις περιπτώσεις (ii)
και (iii) µπορεί να κατασκευάζεται και µέσα από τη συνεργασία διδάσκοντα - µαθητών.
Ως εργαλείο αξιολόγησης, ο εννοιολογικός χάρτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο
στη φάση της διαγνωστικής αξιολόγησης για τη διερεύνηση των πρότερων αντιλήψεων
των µαθητών, όσο και στις φάσεις της διαµορφωτικής και της τελικής αξιολόγησης. Η
γραφική αναπαράσταση των εννοιών µέσω του χάρτη δίνει τη δυνατότητα στο
διδάσκοντα να διερευνήσει τις έννοιες που γνωρίζει ο µαθητής, τις έννοιες που δε
γνωρίζει, τις σχέσεις των εννοιών που έχει κατανοήσει καθώς και τις σχέσεις των
εννοιών που αγνοεί ή έχει παρανοήσει. Στη φάση της διαµορφωτικής αξιολόγησης, η
ποιοτική ανάλυση διαδοχικών χαρτών των µαθητών µπορεί να αποδώσει το βαθµό
κατανόησης των εννοιών από τους µαθητές καθώς και την εννοιολογική τους αλλαγή.
Επιπλέον, η ποσοτική ανάλυση των χαρτών µπορεί να αποδώσει πληροφορίες χρήσιµες
για την τελική αξιολόγηση που αφορά στην επίδοση των µαθητών. Συνήθως, για την
αξιολόγηση των χαρτών χρησιµοποιείται ως µέτρο σύγκρισης ένας χάρτης που
κατασκευάζεται από τον ειδικό. Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφοροι µέθοδοι
ποσοτικής αξιολόγησης, όπως η δοµική µέθοδος (structural method) (Novak & Gowin
1984) σύµφωνα µε την οποία δίνεται 1 βαθµός σε κάθε ορθή πρόταση, 5 βαθµοί σε κάθε
σωστό επίπεδο ιεραρχίας, 10 βαθµοί σε κάθε σηµαντική και ορθή σύνθετη σύνδεση και
1 βαθµός σε κάθε σωστό παράδειγµα. Οι δραστηριότητες µπορεί να περιλαµβάνουν
οποιουδήποτε τύπου εργασία εννοιολογικής χαρτογράφησης υποστηριζόµενων ή όχι από
λίστα εννοιών/συνδέσµων ανάλογα µε τη φάση της αξιολόγησης (π.χ. στο πλαίσιο της
διαµορφωτικής αξιολόγησης µπορεί να δοθεί µία εργασία που να αφορά στη
συµπλήρωση/επέκταση ενός χάρτη ενώ στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης µπορεί να
δοθεί µία εργασία που να αφορά στην κατασκευή ενός χάρτη).

Η ΕΡΕΥΝΑ
Στο πλαίσιο ένταξης της εννοιολογικής χαρτογράφησης στην εκπαιδευτική πράξη, και
συγκεκριµένα στη διδασκαλία και αξιολόγηση των µαθηµάτων Πληροφορικής,
σχεδιάσαµε µια πιλοτική έρευνα. Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της
δυνατότητας αξιοποίησης του εννοιολογικού χάρτη στο µάθηµα της Πληροφορικής. Η
έρευνα διεξήχθη στο 3ο Γυµνάσιο Ηρακλείου, Αττικής κατά τη σχολική περίοδο 20042005. Το δείγµα αφορούσε στους µαθητές της Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου. Η πιλοτική έρευνα
είχε τρία στάδια που αφορούσαν (i) στην εξοικείωση των µαθητών µε τις βασικές
έννοιες και τον τρόπο κατασκευής των χαρτών, (ii) στην αξιοποίηση του εννοιολογικού
χάρτη για τη διδασκαλία ενδεικτικών θεµάτων της Πληροφορικής, και (iii) στην
αξιοποίηση του εννοιολογικού χάρτη ως εργαλείου διαγνωστικής και τελικής
αξιολόγησης. Για καθένα από τα τρία στάδια της έρευνας σχεδιάστηκαν εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, οι οποίες εκπονήθηκαν από τους µαθητές µε «χαρτί-µολύβι». Στη
συνέχεια παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε σε καθένα στάδιο της έρευνας,
ενδεικτικά φύλλα εργασίας που σχεδιάστηκαν καθώς και ενδεικτικά αποτελέσµατα από
την εκπόνηση των δραστηριοτήτων των φύλλων εργασίας.

1ο Στάδιο της έρευνας: Εξοικείωση µε τους εννοιολογικούς χάρτες
Η εφαρµογή της φάσης της εξοικείωσης σε µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου περιελάµβανε
την εκπόνηση ενός φύλλου εργασίας, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών, µετά την
ολοκλήρωση της διδασκαλίας της ενότητας «Ελέγχω-Προγραµµατίζω τον Υπολογιστή».
Αρχικά, πραγµατοποιήθηκε µια σύντοµη εισήγηση από το διδάσκοντα για τους
εννοιολογικούς χάρτες, σχετικά µε τα συστατικά τους στοιχεία, τη δοµή και τα βασικά
χαρακτηριστικά τους και δόθηκαν δύο παραδείγµατα εννοιολογικών χαρτών που το ένα
από αυτά αφορούσε στην κεντρική έννοια «Κύκλος Ανάπτυξης Προγράµµατος», όπως
παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα συζητήθηκαν µε τους
µαθητές τα βασικά συστατικά στοιχεία του χάρτη και ο τρόπος αναπαράστασής τους.
Στη συνέχεια δόθηκε στους µαθητές ένα φύλλο εργασίας που περιελάµβανε 3
δραστηριότητες. Η 1η δραστηριότητα ήταν οµαδική (οµάδες των 2 µαθητών) και µετά
την εκπόνησή της ακολούθησε συζήτηση µέσα στην τάξη. Βασιζόµενοι στο χάρτη που
δόθηκε ως παράδειγµα (Σχήµα 1), οι µαθητές έπρεπε απαντώντας σε ερωτήσεις ή
ακολουθώντας συγκεκριµένες οδηγίες, να επεκτείνουν το δοσµένο εννοιολογικό χάρτη.
Στόχος της συγκεκριµένης δραστηριότητας ήταν µέσα από ερωτήσεις/οδηγίες οι
µαθητές να µπορέσουν να ορίσουν σχέσεις µεταξύ των εννοιών που ήδη απεικονίζονταν,
να εισάγουν νέες έννοιες και να απεικονίσουν νέες προτάσεις, να εισάγουν
παραδείγµατα, να ορίσουν σύνθετες συνδέσεις καθώς και να επανασχεδιάσουν το χάρτη
αν αυτό κρινόταν αναγκαίο. Ενδεικτικά παραδείγµατα ερωτήσεων/οδηγιών που δόθηκαν
είναι: (i) εισαγωγή νέων εννοιών/δηµιουργία προτάσεων: «Σας δίνεται η έννοια Λάθη
Προγράµµατος. Να τοποθετήσετε τη συγκεκριµένη έννοια στο χάρτη και να τη
συνδέσετε µε µια άλλη έννοια, ορίζοντας την κατάλληλη σχέση.», (ii) δηµιουργία
σύνθετων συνδέσεων: «Πιστεύετε ότι οι έννοιες Σχεδιασµός Αλγορίθµου και
Κωδικοποίηση συνδέονται µεταξύ τους; Αν ναι, να ορίσετε τη σχέση τους.».

Σχήµα 1: Ο εννοιολογικός χάρτης που αφορούσε στην 1η δραστηριότητα του φύλλου
εργασίας του 1ου σταδίου
Η 2η δραστηριότητα ήταν ατοµική και αφορούσε στην κατασκευή ενός χάρτη µε
κεντρική έννοια την έννοια «Τρίγωνο» (έννοια γνωστή στους µαθητές). Για την
κατασκευή του χάρτη, οι µαθητές είχαν στη διάθεσή τους µια λίστα εννοιών

(περιελάµβανε 12 έννοιες) και οι σύνδεσµοι που θα όριζαν ήταν της αρεσκείας τους.
Στόχος της δραστηριότητας ήταν να µπορέσουν οι µαθητές να οργανώσουν, δοµήσουν
και συνδέσουν τις έννοιες που τους δίνονταν και αφορούσαν µια κεντρική έννοια ήδη
γνωστή από την εµπειρία τους. Μετά την εκπόνηση της δραστηριότητας ακολούθησε
συζήτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι µαθητές.
Η 3η δραστηριότητα δόθηκε ως εργασία για το σπίτι και αφορούσε στην κατασκευή
ενός χάρτη µετά από µελέτη σχετικού κειµένου. Συγκεκριµένα, ζητήθηκε από τους
µαθητές (α) να µελετήσουν την παράγραφο «Τέταρτη Φάση: Εκσφαλµάτωση» (σελ. 305
σχολικού βιβλίου), (β) να εντοπίσουν το πολύ µέχρι 12 έννοιες που περιέγραφαν την
κεντρική έννοια «Εκσφαλµάτωση προγράµµατος», και (γ) να κατασκευάσουν ένα χάρτη
που θα αναπαριστά τη συγκεκριµένη κεντρική έννοια. Στόχος της δραστηριότητας ήταν
οι µαθητές µελετώντας ένα κείµενο να µπορούν να εντοπίζουν τις σηµαντικές/βασικές
έννοιες, να τις οργανώνουν/δοµούν και να τις συνδέουν µε στόχο την πληρέστερη και
ορθότερη απεικόνιση της κεντρικής έννοιας. Ανατροφοδότηση όσον αφορά στα λάθη
που έκαναν οι µαθητές, δόθηκε σε επόµενο µάθηµα.
Από την ανάλυση της 2ης και 3ης δραστηριότητας προέκυψε ότι οι µαθητές
εξοικειώθηκαν σε µεγάλο βαθµό µε τους όρους και τις έννοιες της εννοιολογικής
χαρτογράφησης. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι από την ανάλυση της 2ης δραστηριότητας
προέκυψε ότι σε σύνολο 16 µαθητών, 11 µαθητές είχαν αναπαραστήσει στους χάρτες
τους περισσότερες από 8 έννοιες (σε αρκετούς χάρτες 1-2 έννοιες ήταν τοποθετηµένες
σε λάθος θέση/επίπεδο), τουλάχιστον 7 προτάσεις ήταν ορθές (από 16 προτάσεις που
απεικονίζονταν στο χάρτη του ειδικού), σε όλες τις σχέσεις είχαν οριστεί ετικέτες και
ελάχιστοι µαθητές είχαν ορίσει σύνθετες συνδέσεις µεταξύ των εννοιών.
2ο Στάδιο της έρευνας: Ο εννοιολογικός χάρτης ως διδακτικό εργαλείο
Για τη διδασκαλία των ενοτήτων «Η µεταφορά δεδοµένων µέσω δικτύων» και «Είδη
∆ικτύων» της Γ΄ Γυµνασίου εκπονήθηκε ένα φύλλο εργασίας που αποτελούνταν από 4
δραστηριότητες, από τις οποίες οι 3 πραγµατοποιήθηκαν µέσα στην τάξη ως οµαδικές
(οµάδες 2 ατόµων) ενώ η 4η δόθηκε ως εργασία. Οι τρεις πρώτες δραστηριότητες
αφορούσαν στην παρουσίαση των εννοιών των συγκεκριµένων ενοτήτων καθώς και στη
σύνδεση των εννοιών που ήδη γνώριζαν οι µαθητές µε νέες έννοιες ενώ η 4η
δραστηριότητα αφορούσε στην επανάληψη των εννοιών των ενοτήτων. Μετά την
ολοκλήρωση της κάθε δραστηριότητας ακολουθούσε συζήτηση µέσα στην τάξη σχετικά
µε τους χάρτες που κατασκεύαζαν οι µαθητές. Η εκπόνηση του φύλλου εργασίας
ολοκληρώθηκε σε 2 διδακτικές ώρες.
Συγκεκριµένα, στην 1η δραστηριότητα δόθηκε στους µαθητές ένας δοµηµένος και
ηµισυµπληρωµένος χάρτης από το διδάσκοντα που αφορούσε στην κεντρική έννοια
«∆ίκτυα», όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 2. Μετά από µια σύντοµη εισήγηση του
διδάσκοντα σχετικά µε την έννοια των δικτύων, ζητήθηκε από τους µαθητές να
συµπληρώσουν τον εννοιολογικό χάρτη. Οι µαθητές είχαν στη διάθεσή τους µια λίστα
εννοιών και µια λίστα συνδέσµων από τις οποίες µπορούσαν να επιλέξουν τις
κατάλληλες έννοιες/συνδέσµους που θα συµπλήρωναν στο χάρτη τους.

Στη 2η δραστηριότητα δόθηκε στους µαθητές ένας εννοιολογικός χάρτης που
αφορούσε στην κεντρική έννοια «Είδη ∆ικτύων» (Σχήµα 3). Ζητήθηκε από τους
µαθητές να εντοπίσουν δύο προτάσεις στο χάρτη, µία που γνωρίζουν και µία που δε
γνωρίζουν. Με βάση τις άγνωστες προτάσεις των µαθητών έγινε η παρουσίαση των
νέων εννοιών του µαθήµατος. Επιπλέον, µε βάση συγκεκριµένες ερωτήσεις που
συνόδευαν το χάρτη, ο διδάσκοντας συνεργάστηκε µε τους µαθητές αξιοποιώντας την
πρότερη γνώση και εµπειρία τους (π.χ. από τη χρήση κινητών τηλεφώνων) για τη
συµπλήρωση/επέκταση του χάρτη. Ενδεικτικές ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν: (i)
Πιστεύετε ότι στα ασύρµατα δίκτυα υπάρχει φυσική καλωδίωση; (ii) Πιστεύετε ότι
υπάρχει κάποια σχέση µεταξύ των τοπικών δικτύων και των δικτύων ευρείας περιοχής;

Σχήµα 2: Ο δοµηµένος/ηµισυµπληρωµένος χάρτης που αφορούσε στην 1η
δραστηριότητα του φύλλου εργασίας του 2ου σταδίου

Σχήµα 3: Ο εννοιολογικός χάρτης που αφορούσε στη 2η δραστηριότητα του φύλλου
εργασίας του 2ου σταδίου
Η 3η δραστηριότητα ήταν παρόµοια µε τη 2η ως προς τα ζητούµενα αλλά αφορούσε
στην κεντρική έννοια «Τοπικά ∆ίκτυα». Ενδεικτικές ερωτήσεις που τέθηκαν για τη
συµπλήρωση/επέκταση του χάρτη ήταν: (i) Πότε πιστεύετε ότι διακόπτεται η λειτουργία
του δικτύου στην τοπολογία αστέρα; (ii) Στην τοπολογία αστέρα ποιο µέσο σύνδεσης

χρησιµοποιείται για τη µεταφορά δεδοµένων; (iii) Στις τοπολογίες διαύλου και
δακτυλίου υπάρχει κεντρικός υπολογιστής; Στην 4η δραστηριότητα ζητήθηκε από τους
µαθητές να κατασκευάσουν ένα χάρτη που αφορούσε στην κεντρική έννοια «∆ίκτυα
Υπολογιστών». Για την κατασκευή, οι µαθητές έπρεπε να χρησιµοποιήσουν τις 13
έννοιες που τους δίνονταν στη λίστα εννοιών (∆ίκτυα Υπολογιστών (κεντρική έννοια),
Υπολογιστές, ∆ιαδίκτυο, Τοπικό ∆ίκτυο, Τοπολογία Αστέρα, Τοπολογία ∆ιαύλου,
Τοπολογία ∆ακτυλίου, Σταθµός/Κόµβος, ∆ίκτυο Ευρείας περιοχής, ∆εδοµένα, Φυσική
Απόσταση, Κεντρικός Υπολογιστής, Καλώδια) και συνδέσµους της αρεσκείας τους.
Από τη συζήτηση µε τους µαθητές, η διεξαγωγή του µαθήµατος µέσω του
συγκεκριµένου φύλλου εργασίας χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Αρκετοί
µαθητές δήλωσαν ότι µε το συγκεκριµένο τρόπο διδασκαλίας συµµετείχαν ενεργά στο
µάθηµα γεγονός που αύξησε το ενδιαφέρον τους για το θέµα του µαθήµατος. Επίσης, ο
γραφικός τρόπος αναπαράστασης τους βοήθησε να εστιάσουν στις σηµαντικές έννοιες
του µαθήµατος και να κατανοήσουν τις σχέσεις των διαφορετικών εννοιών µε τις οποίες
ασχολήθηκαν. Επίσης, ζητήθηκε από τους µαθητές να καταγράψουν τα σχόλιά τους
σχετικά µε τη διδασκαλία που πραγµατοποιήθηκε. Ενδεικτικά σχόλια αποτελούν:
«Ξεµπέρδεψα µε τη βοήθεια του χάρτη πράγµατα που το βιβλίο έδινε µε πολλές
λεπτοµέρειες και µπερδεµένα», «Με βοήθησε µε µικρές προτάσεις να καταλάβω τι είναι,
τι σηµαίνει το καθένα».
3ο Στάδιο της έρευνας: Ο εννοιολογικός χάρτης ως εργαλείο αξιολόγησης
Στο πλαίσιο αξιοποίησης του εννοιολογικού χάρτη ως εργαλείου αξιολόγησης, οι
µαθητές της Β΄ Γυµνασίου κλήθηκαν να αξιολογήσουν/διορθώσουν έναν εννοιολογικό
χάρτη (Σχήµα 4), χρησιµοποιώντας τις λίστες εννοιών/συνδέσµων που είχαν διαθέσιµες
και στη συνέχεια να επεκτείνουν το χάρτη τους χρησιµοποιώντας 3 νέες έννοιες που δε
συµπεριλαµβάνονταν στη διαθέσιµη λίστα. Η εκπόνηση της συγκεκριµένης
δραστηριότητας ήταν διάρκειας 1 διδακτικής ώρας.

Σχήµα 4: Ο εννοιολογικός χάρτης που αφορούσε στη δραστηριότητα του 3ου σταδίου
Στο Σχήµα 5 παρουσιάζεται ένας ενδεικτικός χάρτης µαθητή. Η ποιοτική ανάλυση του
χάρτη δίνει πληροφορίες για τις γνώσεις και παρανοήσεις του συγκεκριµένου µαθητή.

Παρατηρούµε ότι ο µαθητής έχει προσθέσει δύο νέες έννοιες (Πρόγραµµα, ΚΜΕ),
θεωρεί ότι τα αρχεία αποθηκεύονται προσωρινά στις περιφερειακές µονάδες
αποθήκευσης, έχει εσφαλµένη αντίληψη όσον αφορά στη µνήµη RAM (θεωρεί ότι η
µνήµη RAM ανήκει στα µαγνητικά είδη περιφερειακής µνήµης και βρίσκεται στην
ΚΜΕ) και στο σκληρό δίσκο (θεωρεί ότι ο σκληρός δίσκος ανήκει στα Οπτικά Είδη
Περιφερειακής Μνήµης), γνωρίζει τον τρόπο προσπέλασης που επιτρέπει ο σκληρός
δίσκος, οι αντιλήψεις του όσον αφορά στον τρόπο προσπέλασης των άλλων µαγνητικών
µέσων κρίνονται ελλιπείς και οι αντιλήψεις του όσον αφορά στις σχέσεις των εννοιών
Αρχεία, Πρόγραµµα και Τροχιές χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.
Για την ποσοτική αξιολόγηση των χαρτών και τον υπολογισµό της επίδοσης των
µαθητών εφαρµόστηκε ο αλγόριθµος (Gouli et al. 2005) που έχει ενσωµατωθεί στο
διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης εννοιολογικών χαρτών COMPASS, και ο οποίος
λαµβάνει υπόψη το χάρτη του ειδικού, τις κατηγορίες λαθών που µπορεί να εντοπιστούν
στο χάρτη του µαθητή, τα βάρη των κατηγοριών λαθών που έχει καθορίσει ο
εκπαιδευτικός καθώς και τα βάρη των εννοιών/προτάσεων που έχουν οριστεί στο χάρτη
του ειδικού. Ενδεικτικές κατηγορίες λαθών που µπορεί να εντοπιστούν αφορούν στην
έλλειψη συνδέσεων/εννοιών, στην αναπαράσταση λανθασµένων εννοιών, στη σύνδεση
εννοιών µε λανθασµένη σχέση, στην αναπαράσταση περιττών εννοιών κ.λπ.

Σχήµα 5: Ο εννοιολογικός χάρτης του µαθητή

ΣΥΝΟΨΗ
Ο εννοιολογικός χάρτης, στο πλαίσιο κατάλληλα σχεδιασµένων δραστηριοτήτων, ως
µαθησιακό εργαλείο προάγει την ενεργοποίηση του εκπαιδευόµενου εµπλέκοντας αυτόν
σε διαδικασίες ανάλυσης, σύνθεσης, αξιολόγησης κ.λπ και τον βοηθά να µάθει
ουσιαστικά, οργανώνοντας/δοµώντας τις γνώσεις του και δίνοντας του τη δυνατότητα
να ανακαλύψει/εντοπίσει γνώσεις που δεν έχουν οικοδοµηθεί πλήρως ή έχουν
οικοδοµηθεί εσφαλµένα. Επίσης, ως εργαλείο διδασκαλίας και αξιολόγησης, βοηθά το
διδάσκοντα να εµπλουτίσει τη διδακτική του προσέγγιση και να διερευνήσει τις
αντιλήψεις του εκπαιδευόµενου συµβάλλοντας ουσιαστικά στη διεργασία της µάθησης.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε µια πιλοτική έρευνα που είχε ως στόχο τη
διερεύνηση της δυνατότητας ένταξης της εννοιολογικής χαρτογράφησης στην
εκπαιδευτική πράξη του µαθήµατος της Πληροφορικής. Η έρευνα είχε τρία στάδια που

αφορούσαν στην εξοικείωση των µαθητών µε τις βασικές έννοιες και τον τρόπο
κατασκευής των χαρτών, καθώς και στην αξιοποίηση του εννοιολογικού χάρτη ως
διδακτικού εργαλείου και εργαλείου αξιολόγησης. Στο πλαίσιο εφαρµογής των σταδίων
της έρευνας σε µαθητές Γυµνασίου σχεδιάστηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Από
τα αποτελέσµατα της πιλοτικής έρευνας προκύπτει ότι 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. Η διερεύνηση των αντιλήψεων των µαθητών σε βασικές έννοιες της
Πληροφορικής µε τη χρήση των εννοιολογικών χαρτών καθώς και η αξιοποίηση του
εννοιολογικού χάρτη ως εργαλείου διδασκαλίας και αξιολόγησης και σε άλλα θέµατα
Πληροφορικής αποτελούν κάποιους από τους µελλοντικούς µας στόχους.
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