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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Cmap ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
 

1. Ανοίξτε, κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο, το πρόγραµµα CmapTools. 

 
 

2. Από το µενού επιλέξτε “File” , “New Cmap” 

 
 

3. Εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο εργασίας. 

 
 

4. Κάντε διπλό κλικ µέσα για να δηµιουργηθεί ο πρώτος δεσµός. 

 
 

5. Κρατώντας πατηµένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο πλαίσιο µε τα βελάκια 
µετακινήστε το. Με τον ίδιο τρόπο µπορείτε να µετακινήσετε οποιοδήποτε αντικείµενο 
µέσα στον εννοιολογικό χάρτη. Επίσης από τα βελάκια που υπάρχουν στο κάτω δεξιό µέρος 
του πλαισίου µπορείτε να αλλάξετε το µέγεθός του. 
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6. Κάντε διπλό κλικ µέσα σε κάθε κόµβο ή σύνδεση για να γράψετε κείµενο.  

 
 

7. Για να µορφοποιήσετε το κείµενο που γράφετε από το µενού επιλέξτε «Format», «Styles» 

 
 

8. Τότε ανοίγει το παράθυρο της µορφοποίησης… 

 
 

9. Κρατώντας πατηµένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο πλαίσιο µε τα βελάκια 
µετακινήστε το.  Κάντε κλικ πάνω στο πλαίσιο του συνδέσµου και γράψτε «είναι». Μέσα 
στους συνδέσµους γράφουµε πάντα ρήµα. Έπειτα κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κενό σηµείο 
για να φύγουν τα βελάκια από το σύνδεσµο. 

 

Name & size: Είδος γραµµατοσειράς και µέγεθος. 
Style & color: Έντονη γραφή, πλάγια γραφή, 
υπογράµµιση. 

 Από αυτό το κουµπί επιλέγουµε το χρώµα της 
γραµµατοσειράς. 
Text Alignment: Επιλέγουµε τη στοίχιση του 
κειµένου. 
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10.  Κάντε κλικ στον κόµβο που συνδέεται µε το «ΕΙΝΑΙ» και γράψετε τι πιστεύετε ότι ήταν οι 

Βαλκανικοί πόλεµοι. 
 
11. Από το από το µενού επιλέξτε «Format», «Styles» 

 
 

12. Από το παράθυρο της µορφοποίησης επιλέξτε «line». 

 
 

13.  Για να µορφοποιήσετε τα βέλη από το µενού επιλέξτε «Edit» και «Select Connections». 

 
 

14.  Έχουν επιλεγεί τότε όλα τα βέλη τα οποία µπορείτε τώρα να µορφοποιήσετε. 

 

Color: Χρώµα βέλους 
Thickness: Πάχος βέλους 
Style: Στυλ γραµµής 
Shape: Γραµµή ευθεία, τεθλασµένη, καµπύλη. 
Connection Direction: Κατεύθυνση βέλους. 
Arrowheads: Κατεύθυνση συνδέσεων. 
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15.  Για να µορφοποιήσετε τους κόµβους και τους συνδέσµους στους οποίους γράφετε από το 
µενού επιλέξτε «Edit» και «Select Consepts» 

 
 

16. Επιλέγονται όλα και τα µορφοποιείτε από το «Styles» και την επιλογή «Object». Εδώ 
κυρίως χρησιµοποιούµε το «Color» (χρώµα) και το «Shape» (σχήµα).  

 
17. Για να µορφοποιήσετε τους συνδέσµους από το µενού επιλέξτε «Edit» και «Select Linking 

Phrases». 

 
18. Επιλέγονται όλα και τα µορφοποιείτε από το «Styles» και την επιλογή Object και Font. 
19. Προσπαθήστε να δηµιουργήσετε εννοιολογικό χάρτη ο οποίος θα δίνει πληροφορίες για το 

τι είναι Βαλκάνια, τι ήταν οι Βαλκανικοί πόλεµοι, γιατί έγιναν, ποιοι ήταν σύµµαχοι, ποιοι 
νίκησαν και ποιο ήταν το αποτέλεσµά τους  για την Ελλάδα. 

 


