Το CMap είναι μια σειρά σχεδίων εργαλείων που παράγουν χάρτες ανάλυσης περιεχομένου. Είναι
εργαλείο ελεύθερου και ανοικτού κώδικα. Λειτουργεί στο διαδίκτυο, σε tablet και στην επιφάνεια
εργασίας του υπολογιστή σας. Η έκδοση για χρήση μέσω iPad είναι επί πληρωμή, ενώ οι άλλες
εκδόσεις είναι εντελώς δωρεάν.
Το CMap είναι (σχετικά) εύκολο στη χρήση και χρησιμοποιείται από μια ευρεία και ισχυρή κοινότητα.
Αυτό σημαίνει ότι πάντα μπορείτε να έχετε διαθέσιμο έναν εννοιολογικό χάρτη για το θέμα στο οποίο
θέλετε να εργαστείτε.

Οι άνθρωποι με δυσ- δυσκολεύονται με τον γραπτό λόγο, ειδικά με μακρές και περίπλοκες προτάσεις.
Τα οπτικά εργαλεία μπορούν να αποτελέσουν μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση για τα μεγάλα
κείμενα. Επιπλέον, ένα διάγραμμα είναι συχνά περισσότερο προσαρμοσμένο ώστε να εξηγεί σύνθετες
διαδικασίες σε σχέση με γραπτές περιγραφές.
Ενώ οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο για να περιγράψουν την ιεραρχία και
την κατανομή των ιδεών, οι χάρτες ανάλυσης περιεχομένου αποτελούν ένα ιδανικό εργαλείο για να:
• περιγράψετε μια πορεία, τα διαφορετικά βήματα μίας διαδρομής έργου
• παρουσιάσει τις σχέσεις μεταξύ εννοιών ή ιδεών σε ένα σημειολογικό επίπεδο
• απεικονίζουν σύνθετα συστήματα με βρόχους αναδρομής

Όπως και οι εννοιολογικοί χάρτες, οι χάρτες ανάλυσης περιεχομένου είναι αρκετά αποτελεσματικοί για
να απεικονίσουν ή να εξηγήσουν μια σύνθετη πραγματικότητα με λίγα λόγια. Το CMap επιτρέπει στον
χρήστη να δημιουργεί σαφείς και αποτελεσματικούς χάρτες για να απεικονίσει πολύπλοκες
πραγματικότητες. Διαθέτει λειτουργία παρουσίασης που μετατρέπει γρήγορα τους χάρτες σε μια
παρουσίαση διαφανειών.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε, σχεδόν σε οποιαδήποτε συσκευή
(εξαιρείται το smartphone λόγω του μεγέθους της οθόνης).

Το CMap μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως:
• υποστήριξη (σχεδιάγραμμα) σε ένα γραπτό κείμενο
• σχολική παρουσίαση
• βάση για μια εργασία στο σπίτι
• μέσο επεξήγησης ενός περίπλοκου συστήματος ή μίας διαδρομής για ένα παιδί

Παρακάτω δείτε έναν χάρτη CMap που έχει σχεδιαστεί για να εξηγήσει τι είναι το ίδιο το CMap:

