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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη µέθοδο της χαρτογράφησης εννοιών και στη δυνατότητα
δηµιουργικής αξιοποίησής της, παράλληλα µε άλλες µεθόδους και τεχνικές, από την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση καθώς αποτελεί ένα από τα πλέον χρήσιµα εκπαιδευτικά εργαλεία,
γιατί συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο, την αναλυτική και τη συνθετική µέθοδο. Στο θεωρητικό
πλαίσιο περιγράφεται η µέθοδος, αναλύεται και καταδεικνύεται η λειτουργικότητά της τόσο ως
µέσου διδασκαλίας, όσο και ως εργαλείου αξιολόγησης. Στη συνέχεια προτείνεται συγκεκριµένη
εφαρµογή µε θέµα την «ενέργεια και το περιβάλλον» στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που σχεδιάστηκε, οι µαθητές πρόκειται
µέσα από την εφαρµογή, ως διδακτικού εργαλείου αλλά και ως εργαλείου αξιολόγησης, της
τεχνικής της χαρτογράφησης εννοιών, να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν, µε το
πολυδιάστατο γνωστικό πεδίο της ενέργειας, µε στόχο την κατανόηση και εµπέδωση του, ώστε να
διαµορφωθούν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι µαθητές οι οποίοι θα συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να
αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, για το περιβαλλοντικό αδιέξοδο που οδηγούµαστε
εµείς και οι επόµενες γενιές και οι οποίοι θα ενεργοποιηθούν και θα δράσουν αποτελεσµατικά.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Τις τελευταίες δεκαετίες σχεδιάζονται αποτελεσµατικές στρατηγικές, που προάγουν τη
µάθηση, οι οποίες στηρίζονται στη σύνδεση της πρότερης γνώσης µε νέες ιδέες (Okebukola &
Jegede, 1988) και µέσα από έρευνες διαπιστώνεται ότι η χαρτογράφηση εννοιών είναι µία τέτοια
στρατηγική (Novak & Gowin, 1984; White & Gunstone ,1992).Οι χάρτες εννοιών είναι χωρικές ή
γραφικές παραστάσεις δύο ή τριών διαστάσεων που χρησιµοποιούν κουτάκια µε ετικέτες οι οποίες
αναπαριστούν τις έννοιες, και γραµµές ή τόξα που αντιπροσωπεύουν τις σχέσεις ανάµεσα σε ζεύγη
εννοιών. Έχει θεωρηθεί ότι η δοµή τους παραλληλίζεται µε τη γνωστική δοµή του ανθρώπου καθώς
αποτυπώνουν πως οι µαθητές οργανώνουν τις έννοιες. (Novak & Gowin,1984; Heimlich &
Pittelman, 1986; Fisher et al, 1990).
Έξι χρήσεις της χαρτογράφησης εννοιών προσδιορίστηκαν από τους White &Gunstone (1992):
• να ερευνάται η κατανόηση ενός συγκεκριµένου τοµέα του θέµατος,
• να ελέγχεται κατά πόσο οι µαθητές κατανοούν το σκοπό της διδασκαλίας,
• να εξακριβωθεί κατά πόσο οι µαθητές µπορούν να κάνουν σύνδεση των εννοιών µεταξύ τους,
• να αναγνωρίζονται οι αλλαγές που επιφέρουν οι µαθητές στις σχέσεις µεταξύ των εννοιών,
• να αναγνωρίζεται ποιες έννοιες θεωρούνται έννοιες-κλειδιά, και
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• να προάγεται η συζήτηση µεταξύ των µαθητών.
Οι Holley & Danserau (1984) συνιστούν την υιοθέτηση από µέρους των µαθητών πέντε ή
έξι βηµάτων όταν δηµιουργούν χάρτες εννοιών ή δικτύου:
• Επιλογή των εννοιών-κλειδιά. Αυτή είναι µία διαδικασία αναγνώρισης που ενεργοποιεί τη
σχετική γνώση και βοηθάει στον προσδιορισµό του θέµατος.
• Να γράφουν τις έννοιες-κλειδιά,
• να κάνουν µία λίστα των εννοιών αυτών,
• να συσχετίσουν τις έννοιες-κλειδιά µε µία γραφική σχέση,
• να αναδιαρθρώσουν τις γραφικές τους απεικονίσεις,
• να συγκρίνουν την απεικόνιση, απόδοση µε το κείµενο.
Οι ερευνητές εκτιµούν ότι απαιτείται µία περίοδος άµεσης διδασκαλίας και καθοδήγησης,
πριν οι µαθητές εµπλακούν επιτυχώς σε αυτή τη διαδικασία (Harlem, 1992; White & Gunstone,
1992). Έτσι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναπαραστήσει τη διαδικασία δηµιουργίας ενός χάρτη
εννοιών στους µαθητές, να παρέχει βοήθεια όσον αφορά στις συνδετικές λέξεις, στις δοµηµένες
ιεραρχίες, στις αλυσίδες και στη διαδοχή των εννοιών.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό των εννοιολογικών χαρτών είναι ότι οι έννοιες παρουσιάζονται
µε ιεραρχική σειρά µε τις πιο περιεκτικές και γενικές έννοιες στην κορυφή του χάρτη και τις πιο
συγκεκριµένες και λιγότερο περιεκτικές τοποθετηµένες ιεραρχικά παρακάτω (Χατζηγεωργίου,
2001).
Μέσα στους χάρτες περιλαµβάνονται σύνθετες σχέσεις (cross links). Αυτές είναι σχέσεις
ανάµεσα σε έννοιες που ανήκουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα γνώσης. Με αυτές µπορούµε να
κατανοήσουµε πως συσχετίζονται στο χάρτη εννοιών διαφορετικά περιβάλλοντα γνώσης(Novak,
1998).
Η χαρτογράφηση µπορεί να ενταχθεί στη διδασκαλία µε διάφορους τρόπους
(Βασιλοπούλου, 2001):
α) ως οργανόγραµµα του µαθήµατος,
β) ως εισαγωγικός χάρτης µίας ενότητας,
γ) ως οργανωτής προώθησης (advance organizer) (Ausubel,1968),
δ) ως επαναληπτικός χάρτης,
ε) ως εργαλείο αξιολόγησης,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α.

Στάδιο σχεδιασµού- προετοιµασίας.
1.
Γνωριµία µε την τεχνική της Χαρτογράφησης Εννοιών.
2.
Εξάσκηση της τεχνικής.

Β.

Στάδιο Υλοποίησης - αξιολόγησης.
1.
Αφόρµηση – ευαισθητοποίηση.
2.
∆ιερεύνηση - σχεδιασµός - προγραµµατισµός.
3.
∆ιεξαγωγή – υλοποίηση.
4.
∆ιάχυση γνώσεων και εµπειριών - Αξιολόγηση.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΝΟΙΩΝ
Η ανάλυση του θέµατος «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», περιλαµβάνει τρεις ενότητες:
 Θεωρητική ενότητα για την ενέργεια.
∆ίδεται ο ορισµός της ενέργειας, αναλύονται οι νόµοι που την διέπουν, οι µορφές της και η
διαδικασία µετατροπής της από τη µια µορφή στην άλλη.
 Ενεργειακοί πόροι.
Γίνεται διάκριση ανάµεσα στις ανανεώσιµες και τις µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και η
προετοιµασία για το σηµαντικότερο σκέλος, κατά το οποίο η χρήση της ενέργειας αντιµετωπίζεται
ως πρόβληµα.

 Η ενέργεια ως «πρόβληµα» - (Ρύπανση).
Καταβάλλεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι διαστάσεις του προβλήµατος της ρύπανσης.
Αιτίες του προβλήµατος θεωρούνται:
• Η κυρίαρχη ιδεολογία του υλικού ευδαιµονισµού, που προωθεί τα υπερκαταναλωτικά
πρότυπα και οδηγεί το σύγχρονο άνθρωπο στην αλλοτρίωση και την ιδιοτέλεια.
• Ο τεχνολογικός γιγαντισµός και η ηθική έκλυση, που παράλληλα µε τα καταναλωτικά
πρότυπα διαµορφώνουν ένα πλαίσιο µαζοποίησης και εγωκεντρισµού.
• Οι φορείς κοινωνικοποίησης, οι οποίοι, είτε δεν επιτελούν ορθά την αποστολή τους, είτε,
όπως στην περίπτωση των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, επιδεινώνουν την κατάσταση,
υπηρετώντας τις περισσότερες φορές τους νόµους της αγοράς.
• Ο υπερπληθυσµός σε συνδυασµό µε την αστικοποίηση, που διογκώνουν όλους τους
προηγούµενους παράγοντες, εκτινάσσοντας τις ενεργειακές απαιτήσεις και τους
εκλυόµενους ρύπους σε τροµακτικά επίπεδα.
Οι συνέπειες από την ενεργειακή χρήση προσεγγίζονται υπό το πρίσµα της ρύπανσης.
Ειδικότερα, η ανάλυση κατευθύνεται και περιγράφει επαγωγικά σηµαντικά περιβαλλοντικά
προβλήµατα ρύπανσης µε τις αντίστοιχες συνέπειες, όπως το φαινόµενο του θερµοκηπίου, η όξινη
βροχή, η τρύπα του όζοντος, το νέφος και η ραδιενεργός ρύπανση. Τέλος παρουσιάζονται
οµαδοποιηµένα οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικών αυτών προβληµάτων στον άνθρωπο.
Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων, που προκύπτουν αξιολογείται και µελετάται ο
ρόλος των φορέων κοινωνικοποίησης, των διεθνών οργανισµών, αλλά και του ατόµου.
Μέσα από ένα πλαίσιο κινήτρων, προϋποθέσεων και κυρώσεων, όλοι οι φορείς επιβάλλεται
να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προς την κατεύθυνση του επαναπροσδιορισµού των
αξιών, της οικολογικής ευαισθητοποίησης, της αειφορικής ανάπτυξης και της ουσιαστικής
προστασίας του πλανήτη. Αλλά και ο µεµονωµένος άνθρωπος καλείται να διαδραµατίσει πολύ
σηµαντικό ρόλο, χαλιναγωγώντας την καταναλωτική του βουλιµία, συµβάλλοντας στην
εξοικονόµηση της ενέργειας, ασκώντας πίεση και αναπτύσσοντας περιβαλλοντικά υπεύθυνη
δράση.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η χαρτογράφηση είναι µια διαδικασία διαρκούς εξέλιξης, κατά την οποία η ανάλυση µπορεί
συνεχώς να επικεντρώνεται και να διεισδύει µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια στις επιµέρους έννοιες.
Για παράδειγµα, θα µπορούσαµε να παρουσιάζαµε ακόµη πάρα πολλές έννοιες, ή και να
περιοριζόµασταν µόνο στην όξινη βροχή ή το φαινόµενο του θερµοκηπίου, αναλύοντάς τα, βέβαια
σε βάθος.
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