
Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη στο Τext2MindMap 

Δείτε ενδεικτικά πώς 

φτιάχνουμε έναν εννοιολογικό 

χάρτη με 2 κεντρικές έννοιες 

(στο παράδειγμα «δικαίωμα» 

και «κλιματική αλλαγή») και 

τρεις άλλες που συνδέονται με 

αυτές (έννοιες Α, Β, Γ) όπου 

έννοια Β είναι μια έννοια (ή 

φράση) που συνδέεται μόνο με 

την κλιματική αλλαγή, έννοια Α 

είναι μια έννοια που συνδέεται 

μόνο με το δικαίωμα που έχετε 

επιλέξει και έννοια Γ είναι μια 

έννοια που συνδέεται και με τις 

δύο κεντρικές έννοιες.  

1. Αρχικά επιλέγω την καρτέλα 

Text και, αφού επιλέξω και διαγράψω τις έννοιες του παραδείγματος, 

γράφω τις δύο κεντρικές έννοιες. Κάτω από κάθε κεντρική έννοια 

γράφω άλλες έννοιες που συνδέονται με τις κεντρικές (έννοια Α, έννοια 

Β). Πριν τις γράψω, πατάω μια φορά το πλήκτρο tab έτσι ώστε οι 

έννοιες αυτές να αποτελέσουν κλάδο της κεντρικής έννοιας. Με τον ίδιο 

τρόπο φτιάχνω και τους υπόλοιπους κλάδους και παρακλάδια (πατάω 

το πλήκτρο tab μία φορά για κλάδο και περισσότερες φορές για 

παρακλάδια, όπως και στο προκατασκευασμένο υπόδειγμα που 

υπάρχει στην αρχική σελίδα του Text2MindMap με τις εποχές και τους 

μήνες ενός έτους). 
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2.  Κατασκευή έννοιας που συνδέεται και με τις 2 κεντρικές έννοιες 

 α) Γράφω την έννοια (έννοια Γ ) κάτω 

και από τις 2 κεντρικές έννοιες και 

επιλέγω Draw Mind Map (βλ. εικόνα 1). 

β) Μετά στην καρτέλα Options επιλέγω 

Lock after moving και Lock all (βλ. 

εικόνα2). Επίσης σε αυτή την καρτέλα 

μέσα από τις επιλογές font, colors και 

lines μπορώ να ρυθμίσω τη 

γραμματοσειρά του κειμένου καθώς 

και τα χρώματα και το πάχος των 

κλάδων (των γραμμών που συνδέουν 

τις έννοιες).  

γ) Με το ποντίκι επιλέγω και μετακινώ 

το παραλληλόγραμμο της μιας έννοιας 

Γ έτσι ώστε να «καθίσει» πάνω στο 

δεύτερο παραλληλόγραμμο που έχει 

ως ετικέτα την έννοια Γ και να το 

καλύψει (βλ. εικόνα 3).  

δ) Κατασκευάζω με τον ίδιο τρόπο όλες 

τις έννοιες. Κάθε φορά που προσθέτω 

νέο κείμενο στο χώρο αριστερά 

επιλέγω Draw MindMap για να το μετατρέψω σε εννοιολογικό χάρτη 
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3. Έννοιες που συνδέονται στενά μεταξύ τους  

Έστω ότι στο προηγούμενο παράδειγμα (βλ. εικόνα 1) είχαμε μόνο τις 

έννοιες Α και Β που, χωρίς 

να ταυτίζονται, θέλουμε να 

δείξουμε ότι συνδέονται 

στενά μεταξύ τους. Τότε 

κατασκευάζουμε το χάρτη 

και αφού κάνουμε ότι και 

στο 2β) τοποθετούμε τις δύο έννοιες τη μία δίπλα στην άλλη, για να 

δείξουμε αυτή τη σύνδεση (βλ. εικόνα 4).  

4. Αποθήκευση και αποστολή του εννοιολογικού χάρτη 

α) Αφού ολοκληρωθεί ο εννοιολογικός χάρτης, τον αποθηκεύω 

επιλέγοντας Save (βλ. εικόνα 5) 

και τον στέλνω στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

του/της δασκάλου/-ας μου. Για να γίνει η αποστολή αρχικά στο 

παράθυρο που ανοίγει 

συμπληρώνω στο 

πρώτο 

παραλληλόγραμμο τον 

τίτλο του χάρτη καθώς 

και το όνομα της 

ομάδας και τα 

ονόματα των μελών 

της και στο email γράφω τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
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του/της δασκάλου/-ας μου και επιλέγω Save this mind map (βλ. εικόνα 

6).  

β) Στο επόμενο παράθυρο 

συμπληρώνω στο 

παραλληλόγραμμο κάτω από το 

εικονίδιο με το φάκελο ξανά τη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου του/της 

δασκάλου/-ας μου και επιλέγω 

send. Τέλος επιλέγω Close (βλ. 

εικόνα 7). 
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