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Кпнцептуалне мапе су графишки алати за прганизпваое и приказиваое знаоа.  Састпје се пд кпнцепата 

кпји су приказани у пивишеним ппљима, у пблику правилнпг гепметријскпг пблика, а пднпси међу оима  

су пзнашени  линијама кпје их ппвезују. На линијама се дпдају ппвезујуће реши или изрази, кпји пдређују 

пднпс између тих кпнцепата. Кпнцепт се дефинище кап упчена правилнпст у ппјавама или стварима, или 

ппдаци п назначеним  ппјавама и стварима. Ознака за већину кпнцепата је реш, мада се ппнекад кпристе 

симбпли кап + или  % , а некад се кпристи и вище пд једне реши. Идеје садрже два или вище кпнцепта  

сппјених  ппвезујућим решима или изразима у смисапну целину. Идеје пд два или вище кпнцепта са 

ппвезујућим решима називамп  семантишким јединицама, или јединицама знашеоа.   

Следећа пдлика кпнцептуалних мапа јесте да кпнцепте приказују  хијерархијски, са најпбухватнијим, 

ппщтим кпнцептима на врху мапе,  а специфишни, маое ппщти кпнцепти су хијерархијски ниже. Најбпље 

је креирати кпнцептуалну мапу кпја се пднпси на некп пдређенп питаое на кпје тражимп пдгпвпр и кпје 

се назива централнп питаое (focus question). Кпнцептуална мапа се мпже пднпсити на неку ситуацију 

или ппјаву, кпје желимп да схватимп ппмпћу прганизације знаоа у пблику пвакве  мапе. На тај нашин се 

ствара оен кпнтекст. 

Јпщ једна важна карактеристика пвих мапа су укрштаоа (cross-links).  Тп су пднпси или везе међу 

кпнцептима у разлишитим сегментима мапе. Укрщтаоа ппмажу да упшимп какп се кпнцепт из једнпг 

дпмена знаоа пднпси на кпнцепт из другпг дпмена на мапи. Мпгућнпст укрщтаоа кпнцепата у 

разлишитим сегментима мапе представља пптенцијал за дубље размищљаое и  прпналажеое креативних 

рещеоа, ппдстишући такп вище пблике менталних прпцеса и креативнп мищљеое.  

Ппследоа пспбина кпја карактерище кпнцептуалне мапе јесу примери дпгађаја или ствари кпји ппмажу 

ппјащоаваоу знашеоа датпг кпнцепта. Они се пбишнп не налазе у ппљима јер су тп специфишни дпгађаји 

и ствари и не представљају сам кпнцепт. 

Кпнцептуалне мапе су се ппјавиле 1972. гпдине тпкпм истраживашкпг прпграма Џпзефа Нпвака на Кпрнел 

универзитету Института у Флприди, кпји је ппкущавап да схвати прпмене у дешијем знаоу п науци.  

Прпграм је бип заснпван на психплпгији ушеоа Дејвида Осабела (Ausabel), а пснпвна идеја оегпве 

кпгнитивне психплпгије је да се знаое стише спајаоем нпвих кпнцепата и идеја са већ ппстпјећим  

пквирима,  кпје дете ппседује и кпје пн назива кпгнитивнпм структурпм. Из жеље да се щтп бпље 

прикаже дешије кпнцептуалнп разумеваое настап је ппкущај  представљаоа тих идеја  у пблику 

кпнцептуалне мапе. 

 

Психолошке основе концептуалних мапа 
 

Први кпнцепти се стишу у детиоству, у дпби пд рпђеоа дп треће гпдине, када се преппзнају правилнпсти у 

свету пкп нас и кад ппшиое идентификација језишких пзнака или симбпла за пве правилнпсти.  Оваквп 

ранп ушеое се зпве учеое  пткриваоем или учеое путем пткриваоа.  Ппсле треће гпдине, нпви 

кпнцепти и идејнп ушеое је ппд јаким утицајем језика и углавнпм се дещава путем рецептпрнпг прпцеса 
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учеоа, када се дп нпвих знашеоа дплази ппстављаоем питаоа и тражеоем пбјащоеоа п пднпсима 

између старих и нпвих кпнцепата и идеја. Оваквп усвајаое је вепма важнп када су кпнкретна искуства и 

ппдрщка на распплагаоу . Отуда важнпст ,,ангажпванпг'' (hands-on) ушеоа науке са млађпм децпм, али 

пвп важи и за ушенике билп кпје дпби и за све пбласти знаоа. 

Ппред разлике између прпцеса ушеоа пткриваоем, где се кпнцепти идентификују аутпнпмнп пд стране 

ушеника, и рецептпрнпг ушеоа, у кпм се кпнцепти пписују уз ппмпћ језика и пренпсе ушенику, Осабел је 

направип и вепма важну разлику између учеоа напамет (rote learning) и учеоа са разумеваоем 

(meaningful learning). Ушеое са разумеваоем ппдразумева три услпва: 

1. Материја кпја треба да се науши мпра бити кпнцептуалнп јасна и представљена језикпм и 

примерима кпје ушеник мпже да ппвеже са свпјим претхпдним знаоима. Кпнцептуалне мапе мпгу 

бити пд ппмпћи да се пвај услпв испуни. 

2. Ушеник мпра ппседпвати релевантна претхпдна знаоа. Овај услпв се мпже испунити већ ппсле 

треће гпдине у билп кпјпј пбласти, али је неппхпднп бити пажљив и експлицитан у грађеоу 

кпнцептуалних пквира. Видимп да су услпви  1. и 2. ппвезани и ппдједнакп важни.  

3. Ушеник мпра пдабрати да уши са разумеваоем.  Прилику да индиректнп утишу на нашин ушеоа 

свпјих ушеника, наставници и ментпри имају тпкпм мптивације ушенике при избпру пнпг мпдела 

ушеоа  при кпјем ће ушити такп щтп ће ппкущати да ппвежу нпва знашеоа са свпјим претхпдним 

знаоем радије, негп да једнпставнп памте дефиниције кпнцепата или идеје. Индиректан утицај на 

избпр пвпг мпдела ушеоа налази се, првенственп, у техникама  даваоа упутстава и у стратегијама 

евалуације. Технике  даваоа упутстава, кпје наглащавају ппвезиваое нпвпг знаоа са ппстпјећим 

знаоем ушенишка, ппдстишу  ушеое са разумеваоем.  Стратегије евалуације, у смислу прпцене, 

вреднпваоа и ппредељеоа за најбпље рещеое, пхрабрују ушенике да ппвежу знаое кпје већ 

имају са нпвим идејама, и на тај нашин такпђе ппдстишу ушеое са разумеваоем. Типишни тестпви 

ппстигнућа реткп захтевају вище пд ушеоа напамет (Блум / Bloom, 1965; Хплден / Holden, 1992). 

Заправп, најгпри пблик теста ппстигнућа, или теста са кратким пдгпвприма, захтева дпслпвнп 

сећаое решеница, щтп  мпже бити пметенп ушеоем  са разумеваоем. При ушеоу с разумеваоем 

нпвп знаое се уклапа у ппстпјеће пквире и у оему је  сећаое пдређених, дпслпвних дефиниција и 

пписа птежавајући фактпр. Овај прпблем је преппзнап Хпфман (Hoffman) јпщ пре мнпгп гпдина у 

свпјпј Тиранији тестираоа (1962). 

Важнп је преппзнати да у мпделима учеоа напамет  и учеоа са разумеваоем разлика није пбишна 

дихптпмија, разлика између две пптпунп разлишите ствари,  већ кпнтинуум, у кпјем се ради п квантитету и 

квалитету ушеоа. Креативнпст се мпже схватити кап вепма виспк нивп ушеоа са разумеваоем. 

Ппсматранп са ташке гледищта пве теприје, преднпст кпнцептуалних мапа није самп тп щтп су пне  алат за 

ушеое, негп и средствп евалуације, јер ппдстише  ушенике да кпристе смислене пбрасце ушеоа. Јпщ један 

важан кпрак у пваквпм схватаоу ушеоа јесте шиоеница  да људска мемприја није пбишна  ,,ппсуда'' кпју 

треба испунити, већ слпжен скуп међуспбнп ппвезаних система мемприје. На слици дпле се виде системи 

мемприје у људскпм уму и интеракција са афективним и психпмптпрним надражајима. 
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Иакп су сви системи мемприје међуспбнп зависни и инфпрмација иде у пба правца,  најкритишнији систем 

мемприје за укљушиваое знаоа у дугпрпшну мемприје су краткпрпшна и ,,радна'' мемприја (слика 1). 

 

слика 1  

Пптребнп је нагласити да се задржаваое ппдатака наушених напамет  дещава у дугпрпшнпј мемприји, истп 

кап и ппдатака наушених са разумеваоем, али разлика је у тпме щтп приликпм ушеоа напамет ппстпји 

малп или нималп интеграције нпвпг знаоа са већ ппстпјећим щтп резултира  двема негативним 

ппследицама. Првп, ствари наушене напамет се брзп забправљају псим акп се мнпгп не вежбају. Другп, 

структура знаоа или кпгнитивна структура ушеника не ппбпљщава се и не меоа да би прпшистила 

ппгрещне идеје. Збпг пвпга ппгрещна схватаоа ппстају и наушенп знаое има малп или нималп мпгућнпсти 

за примену у будућем  ушеоу и рещаваоу прпблема (Нпвак, 2002). 

Да ушеое ппмпћу мапираоа кпнцепата пмпгућава и ппмаже ушеое са разумеваоем дпказује и тп  щтп 

пнп служи кап нека врста пбрасца, пптппре кпја ппмаже прганизпваоу знаоа и оегпвпм структуираоу. 

Мнпги ушеници и наставници се изненаде када виде какп пвај једнпставан алат ппспещује ушеое са 

разумеваоем знашеоа наушенпг и ствараое пквира знаоа кпји не самп да пмпгућавају примену знаоа у 

нпвим ситуацијама, већ и пшуваое тпг знаоа на дуже перипде (Нпвак, 1990; Нпвак и Упндерси / 

Wandersee, 1991). На пснпву разлишитих истраживаоа,  мпгуће је закљушити да људски мпзак  прганизује 

знаоа хијерархијски и да приступи ушеоу кпји ппспещују пвај прпцес знашајнп ппбпљщавају мпгућнпст 

ушеоа кпд свих ушеника. 
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Верујемп да спфтвер за кпнцептуалне мапе мпже ппбпљщати врсту краткптрајне визуелне мемприје 

(iconic memory). Она ппдразумева складищтеое слика сценa на кпје наилазимп, људи кпје срећемп, 

фптпграфија и псталих представа (Сперлинг, 1960; 1963). Ова и мнпге друге студије  дпказале су да људи 

имају неверпватну мпћ призиваоа слика, мада убрзп забправе мнпге детаље тих слика.  

Ппстпје пшигледне разлике међу сппспбнпстима ппјединца и неке пд оих је истражип Гарднер (1983). Он 

је пбјавип Теприју вишеструких интелигенција. Иакп је ташнп да неки ушеници, бар на ппшетку,  имају 

пптещкпћа приликпм прављеоа кпнцептуалних мапа и оихпвпг кприщћеоа, изгледа да је пвп резултат 

вищегпдищоег практикпваоа ушеоа напамет у щкплскпм пкружеоу вище негп резултат разлика у 

структури мпзга. Није лакп ппмпћи ушеницима кпји су навикли да уше напамет да пређу на ушеое са 

разумеваоем. Ушенике би, затп,  требалп ппушити п нашину функципнисаоа мпзга и прганизацији знаоа. 

Оваква упутства пптребнп је дати уз упутства п кпнцептуалним мапама.  

 

Епистемологија (теорија сазнања) и концептуалне мапе 
 

Нпвак такпђе заступа станпвищте да ствараое нпвпг знаоа заправп није нищта другп дп релативнп виспк 

нивп ушеоа са разумеваоем, кпји дпстиже пнај кп већ ппседује дпбрп прганизпвану структуру знаоа у 

пдређенпј пбласти, кап и вепма јаку емптивну ппсвећенпст да истраје у прпналажеоу нпвих знашеоа 

(Нпвак, 1977, 1993, 1998). Епистемплпгија је грана филпзпфије кпја се бави прирпдпм знаоа и ствараоем 

нпвих сазнаоа. Ппстпји важан пднпс између психплпгије ушеоа пнакп какп је ми схватамп данас и 

растућег ппщтеприхваћенпг мищљеоа међу филпзпфима епистемплпзима да је ствараое нпвпг сазнаоа 

кпнструктиван прпцес кпји у истп време пбухвата и наще знаое и наща псећаоа или пприв да се дпђе дп 

нпвих знашеоа и нпвих нашина представљаоа тих знашеоа. Ушеници кпји се труде да направе дпбру 

кпнцептуалну мапу су већ и сами ангажпвани у креативнпм прпцесу и пвп мпже бити изазпв,  нарпшитп 

пнима кпји су већи деп живпта ушили напамет. Ушеое напамет, у најбпљем слушају, вепма малп 

дппринпси ппбпљщаоу структура знаоа и стпга не мпже да ппдржи креативнп мищљеое или нпве 

нашине рещаваоа прпблема. 

 

Прављење добрих концептуалних мапа 
 

Приликпм прављеоа кпнцептуалне мапе важнп је ппшети са дпменпм знаоа са кпјим је пспба кпја је 

прави уппзната. Ппщтп структура зависи пд кпнтекста у кпме ће се кпристити, најбпље је идентификпвати 

деп текста, лабпратпријске или практишне активнпсти, пдређени прпблем или питаое кпје се ппкущава 

разумети. Овп ствара кпнтекст кпји ће ппмпћи приликпм пдређиваоа хијерархијске структуре мапе. 

Дпбар нашин пдређиваоа кпнтекста је псмищљаваое централнпг питаоа (focus question) , тп јест 

питаоа кпје јаснп пдређује прпблем или ппјам кпји се рещава или пбјащоава уз ппмпћ кпнцептуалне 

мапе. Свака кпнцептуална мапа пдгпвара на централнп питаое, а дпбрп централнп питаое впди бпгатијпј 

кпнцептуалнпј мапи. Честп се навпди да је први кпрак ка ушеоу ппстављаое правпг питаоа.  Важнп је да 
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пнп не буде дефинисанп самп кап ,,тема'' (нпр. ,,направите кпнцептуалну мапу п биљкама''), јер управп 

пдгпвараое на питаое ппмаже при прављеоу мапе. 

Када се пдреди дпмен и дефинище питаое или прпблем у пвпм дпмену, следећи  кпрак је 

идентификпваое главних кпнцепата кпји се пднпсе на пвај дпмен. Обишнп је 15 дп 20 кпнцепата 

дпвпљнп. Кпнцепти се мпгу набрпјати, а затим се из пве листе направи рангирана листа пд најппщтијих, 

најсвепбухватнијих  на врху дп најспецифишнијих, најмаое ппщтих кпнцепата на дну листе. Листа 

кпнцепата се назива паркинг (parking lot), ппщтп се пдавде кпнцепти премещтају  када утврдимп где им је 

местп на мапи.  

Следећи кпрак је прављеое прелиминарне кпнцептуалне мапе.  Овп је неппхпднп када се ппшне са 

прпцеспм хватаоа у кпщтац са прављеоем дпбре хијерархијске прганизације. Кпмпјутерски спфтверски 

прпграм је мнпгп бпљи пд израде мапа рушним цртаоем на папиру, ппщтп пмпгућава накнаднп 

ппмераое кпнцепата заједнп са ппвезујућим решима и изразима, кап и ппмераое група кпнцепата и веза 

да би се мапа реструктурирала.  Када се цемапс-алат (Cmaps tools) кпристи заједнп са видеп-бимпм,  два 

или вище ппјединаца мпгу лакп сарађивати приликпм прављеоа кпнцептуалне мапе и видети прпмене у 

тпку рада. Осим сарадое ппјединаца у истпј прпстприји, кпнцептуалне мапе пружају и мпгућнпст сарадое 

између ппјединаца билп где у свету, јер се  мпгу креирати синхрпнп и асинхрпнп.  

Вепма је важнп наппменути да једна кпнцептуална мапа никада није заврщена. Пптребнп је сталнп 

прпушавати и меоати је, јер дпбре мапе пбишнп су резултат мнпгих прпмена. Овп је јпщ једна преднпст 

кпмпјутерскпг спфтвера. 

Када је прелиминарна мапа заврщена, пптребнп је пптражити унакрсне везе (cross-links).  Овп су везе 

међу кпнцептима у разлишитим делпвима или дпменима знаоа на мапи, ппмпћу кпјих се  илуструје какп 

се пбласти пднпсе један према другпј. Овп је важнп да би ушеник схватип пднпс међу ппддпменима на 

мапи. Будући да је пвп ушеницима шестп тещкп и извпр фрустрације ппщтп не разумеју дпбрп пднпсе међу 

кпнцептима, треба нагласити да ппвезујуће реши пдређују тај пднпс и да треба пдабрати најкприсније 

унакрсне везе. Овај прпцес ппдразумева пнп щтп Блум (1956) пдређује кап виспк нивп кпгнитивнпг 

делпваоа, тп јест прпцене, вреднпваоа и синтезе знаоа.  Када се прпцес спрпвпди ваљанп, кпнцептуалне 

мапе су лак нашин прпмпвисаоа виспкпг нивпа кпгнитивних активнпсти. Овп је јпщ један разлпг защтп су 

кпнцептуалне мапе дпбар алат за евалуацију (Едмпнспн / Edmondson, 2000). 

На крају, мапа се јпщ једнпм прпушава,  кпнцепти премещтају да би се ппјмпви ппјаснили и припрема се 

,,заврщна мапа''. Када се кпристи кпмпјутерски спфтвер, мпже се враћати на претхпдне кпраке, 

прпменити велишина и врста слпва, дпдати бпје и естетски дптерати цела мапа. Спфтвер не самп да 

пмпгућава и плакщава прављеое и меоаое мапе на слишан нашин кап щтп впрд-прпцеспр пмпгућава 

писаое и уређиваое текста, негп пмпгућава кприсницима да сарађују са даљине и креирају, пбјављују 

мапе на Интернету, ппвезују извпре да би се садржај бпље пбјаснип и претражују мреже са 

инфпрмацијама у вези са маппм. 

Спфтвер дпзвпљава кприснику да ппмпћу линка, везе, прикаже разлишите извпре (фптпграфије, слике, 

графикпне, видеп снимке, табеле, текст, веб-странце или друге кпнцeптуалне мапе). Линкпви су 

приказани кап икпнице исппд кпнцепта.  
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Сарадња и учење на даљину 
 

Све већи брпј истраживаоа ппказују да рад ушеника у малим групама и сарадоа у тежои да савладају 

материју, резултирају ппзитивним кпгнитивним и афективним исхпдима (Џпнспн / Johnson, 1981, Берк и 

Винслер / Winsler, 1995). Алати кпнцептуалних мапа пружају ппдрщку сараднишкпм раду у тпку креираоа 

мапе. Оне се мпгу сашувати на серверима (Cmap Servers) где их свакп мпже видети путем интернета.  

Мнпге мапе на серверима су јавне и дпступне (није пптребна аутпризација), и сви мпгу да пбјаве свпје 

збирке мапа и извпра. Осим пвпга, путем ппстављаоа мапа на сервере, пмпгућена је и сарадоа међу 

креатприма мапа. Када се ппставе на сервер на интернету, кприсници са пдгпварајућим дпзвплама мпгу 

да меоају заједнишке кпнцептуалне мапе у истп време (синхрпнп) или у време када им тп вище пдгпвара 

(асинхрпнп).  

 

Концептуалне мапе у образовном окружењу  
 

Оспбине пвих мапа пмпгућавају наставницима да их кпристе за разлишите задатке кпје дају ушеницима. На 

следећпј слици (слика 2) видимп какп мпгу ппстати артифакт пкп кпг се мпгу псмислити мнпге активнпсти 

прпцеса ушеоа. 

 

слика 2  
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Стручне костур мапе (Expert Skeleton Maps) 
 

За тещке теме - билп за ушенике или наставнике -  алтернативнп рещеое мпже бити ,,струшни кпстур'' 

(expert skeleton). Тп је мапа кпју је претхпднп псмислип и креирап струшоак у пвпј пбласти и кпја 

дпзвпљава и ушеницима и наставницима да свпје знаое граде на шврстим пснпвама. Оне служе кao впдиш, 

пптппра или ппмпћ ушеоу на исти нашин кап щтп скеле ппмажу приликпм грађевиснких радпва.  

 

слика 3  

На слици 3 видимп ,,струшну кпстур мапа'' кпја се бави главним кпнцептима и кпја треба да ппслужи кап 

пснпва за прпушаваое наушне дисциплине. Ппједини кпнцепти су и даље на ,,паркингу'' (списак кпнцепата 

на левпј страни) да их ушеници убаце на пдређенп местп. 

 

Пројекат Свет науке 
 

Јпщ 1966. гпдине Бпбс-Мерил (Bobbs-Merrill) пбјавили су Свет науке, серију учбеника за пснпвну щкплу за 

кприщћеое у настави прирпдних наука, шији је највећи деп написап бащ Нпвак са циљем да уппзна децу 

пснпвнпщкплскпг узраста и оихпве наставника са пснпвним наушним кпнцептима. За разлику пд већине 

щкплских учбеника, пва серија нуди дубинска упутства за пснпвне кпнцепте у свим разредима, 

укљушујући и кпнцепте кпји се баве прирпдпм науке, прирпдпм ствари, енергије и претвараоем енергије. 

Коиге су  скениране, а ппстпје и ДВД издаоа свих щест коига. Ппстпји план да се искпристе коиге Свет 
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науке кап пплазна ташка за демпнстрацију прпјекта Нпви  мпдел пбразпваоа.  За ппшетак, припремљене 

су струшне ,,кпстур-мапе'' за неке делпве учбеника за други разред и цеп учбеник за шетврти разред ппд 

наслпвпм Свет науке се шири. Све пве кпнцептуалне мапе су дпступне јавнпсти на мрежи кпнцептуалних 

мапа - Cmap Tool Network2.  ,,Кпстур-мапа'' би ппслужила ушеницима и наставницима кап пплазна ташка за 

сваки деп приказан у коизи,  а затим би ушеници кпристили пве мапе заједнп са цемапс-алатпм да 

претраже интернет у пптрази за важним извприма и идејама.  

У Италији је већ кренуп пилпт прпграм  где Ђузепе Валитути (Giuseppe Valittuti, 2004) и оегпве кплеге 

раде на превпђеоу Света науке на италијански. Они су пбезбедили финансијску ппмпћ пд италијанскпг 

Министарства пбразпваоа за пбуку наставника и пдређени брпј тимпва из пснпвних щкпла је већ заппшеп 

рад  на кпнцептуалним мапама Света науке и псталим извприма у тпку 2005. и 2006. гпдине.  План је да 

се шетири  групе щкпла фпкусирају на разлишите аспекте Света науке и израде фптпграфије и видеп 

снимке ушеника какп раде на прпјектима и демпнстрирају упптребу разлишитих наушених кпнцепата. Овим 

би се дпщлп дп мнпгих ппвратних инфпрмација из ушипнице кпје би ппмпгле тимпвима да усаврще свпј 

рад и ппделе га у електрпнским ппртфплиима кпристећи цемапс-алат. На пвај нашин би се брзп усаврщиле 

кпнцептуалне мапе, технике и приступи усаврщаваоу праксе Нпвпг мпдела пбразпваоа.  Рад на пвпме 

прпјекту и оегпв напредак мпжете ппгледати на  www.leparoledellascienza.it.  

 

Проблеми примене 
 

Највећи изазпв представља шиоеница да рад са пвим мапама ппдразумева прпмену устаљенпг мпдела 

предаваоа где је наставник пнај кпји пружа инфпрмације. Такпђе је присутан изазпв прпмене праксе 

вреднпваоа, кпји се првенственп пслаоа на тестпве вищеструких избпра,  кпји углавнпм мере напамет 

наушене  инфпрмација, и кпји сада треба да такви  да испитају да ли  ушеници разумеју пснпвне кпнцепте 

и мпгу да их упптребе да би рещили нпве прпблеме.  У Нпвпм мпделу пбразпваоа  има сасвим дпвпљнп 

места и за усвајаое пдређених шиоеница и прпцедура, али би требалп да се уше у кпнтексту 

кпнцептуалних пквира. 

И сами наставници би мпрали  да се уппзнају са цемапс-спфтверпм и алатима кпје пн садржи. Такпђе би 

требалп да се уппзнају и са тепријпм кпја ппдржава кпнцептуалне мапе  укљушујући и идеје у пвпм раду. 

Билп би дпбрп да прпграми за прпфесипналнп усаврщаваое наставнпг кадра демпнстрирају врсту ушеоа 

кпју преппрушујемп. Наставници би требали да сарађују приликпм прављеоа неких једнпставнијих 

кпнцептуалних мапа кпје се баве пбразпвним идејама и мпжда дпдају примере неких кпмплекснијих 

кпнцептуалних мапа.  Чак и са тренутним технплпщким стаоем и педагпщким знаоима, мпгуће је да 

щкпле, регипни и државе ппкрену Нпви мпдел пбразпваоа. 

 

 

                                                           
2
 http://cmapdp.ihmc.us, клик на IHMC – Internal - 2, The World of Science folder 

www.leparoledellascienza.it.
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Функција концептуалних мапа у евалуацији  
 

Сада већ ппшиоемп да примећујемп у мнпгим учбеницима прирпдних наука примену кпнцептуалних 

мапа кап нашина ппнављаоа пнпг градива кпје су ушеници усвпјили пп прпушаваоу наставне јединице или 

ппглавља. Прпмене у щкплскпј пракси су увек сппре али је мпгуће да се кприщћеое кпнцептуалних мапа 

прпщири у нареднпј деценији или две.  Акп се кпнцептуалне мапе кпристе у сврхе даваоа инструкција, 

пнда се мпгу кпристити и за евалуацију. Нигде није зацртанп да се тестпви, кпји ппдразумевају избпр 

вищеструких пдгпвпра, мпрају кпристити пд пснпвне щкпле дп универзитета. Мпжда временпм и 

наципнални екстерни испити буду кпристили кпнцептуалне мапе кап снажнп евалуативнп пруђе.  

Међутим, пвп је щкакљивп питаое будући да се кпнцептуалне мапе не мпгу захтевати на нивпу 

наципналнпг  тестираоа акп већина ушеника није имала прилику да науши какп да их кпристи за 

представљаое знаоа.  Са друге стране, акп би ппщтински, републишки и државни испити ппшели да 

укљушују кпнцептуалне мапе кап делпве испита, тада би ппстпјап велики ппдстицај наставницима да 

пбуше ушенике какп да их кпристе. Надајмп се да ће пвп заживети за кпју деценију. 

 

Планирање наставног плана и програма 
 

Кпнцептуалне мапе мпгу бити вепма кприсне и приликпм прављеоа наставних планпва и прпграма.  Мпгу 

се направити глпбалне, „макрп-мапе“ кпје приказују главне идеје, кпје желимп представити у тпку целпг 

курса, или специфишне, ,,микрп-мапе“ да прикажу структуру знаоа за специфишне делпве прпграма. На 

пвај нашин ће се и ушеницима упутства и пшекиваоа бити кпнцептуалнп јасна. Мнпги пд оих имају 

пптещкпће да пдреде главне кпнцепте у тексту,  лекцији или некпј другпј врсти презентације знаоа.  Деп 

прпблема пптише из  шиоенице да се пд оих пшекује пбразац ушеоа кпји захтева памћеое инфпрмација 

без евалуације, тј. прпцене, вреднпваоа и избпра. Они не успевају да направе дпбре кпнцептне и идејне 

пквире јер ушеое дпживљавају кап маглпвиту гпмилу шиоеница, датума, имена, једнашина и правила кпје 

треба запамтити. За оих су предмети већине дисциплина, нарпшитп прирпдних наука, математике, 

истприје и слишних, какпфпнија инфпрмација кпје треба ушити напамет и тп им је дпсаднп. Осећају да не 

владају пвим ппљима. Када би се кпнцептуалне мапе кпристиле у планираоу упутстава и пд ушеника 

пшекивалп да их праве дпк уше, дптада неуспещни ушеници ппстали би успещнији и видели би смисап у 

науци и псталим дисциплинама и ствприли псећај кпнтрпле над пвим пбластима.  

 

Прикупљање и чување (архивирање) стручних знања 
 

Једна пд упптреба кпнцептуалних мапа кпје се убрзанп развија  је прикупљаое ,,ппдразумеванпг'' знаоа 

разлишитих струшоака (tacit knowledge of experts) у свпјим пбластима. Они знају мнпге ствари кпје шестп 

не мпгу јаснп фпрмулисати и пренети другима. Оваквп ,,ппдразумеванп'' знаое се стише вищегпдищоим 

искуствпм и делимишнп пптише из активнпсти кпје ппдразумевају мищљеоа, псећаоа и делпваое.  
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У Институту за хуманп и мащинскп сазнаваое на Флприди (Florida Institute for Human and Machine 
Cognition -IHMC) ппкущали су да ппмпћу разгпвпра идентификују струшнп знаое кпје је пптребнп да се 
растумаши кпмпјутерска анализа  дпбијена пд апарата прпјектпванпг да прпцени прпблеме са функцијама 
срца накпн инјекције радипактивнпг раствпра и да дијагнпстикује кпрпнарну дисфункцију.  Међутим, када 
смп ппшели да кпнцептуалнп мапирамп  струшнп тумашеое кардиплпга кпји је написап коигу  п пвпј 
технплпгији, билп је пшигледнп да су неки кпнцепти недпстајали на мапи и да ,,ппдразумеванп знаое'' 
пвпг струшоака није јаснп пбјащоенп у коизи или у нащим разгпвприма. Стпга, кпнцептуалне мапе не 
самп да пмпгућавају представљаое струшнпг знаоа, већ  и пмпгућавају прпналажеое ,,рупа'' у структури 
знаоа дп кпјег смп ппкущали дпћи путем разгпвпра. 
 

Закључак 
 

Иакп на први ппглед кпнцептуалне мапе изгледају самп кап јпш један начин графичкпг представљаоа 

инфпрмација, разумеваое пснпва пвпг алата и оегпве правилне упптребе впди  дп увереоа да је пвп 

заиста мпћнп пруђе. Мпже изгледати кап пбичан расппред речи у хијерархији, али, када се пажљивп 

прганизују кпнцепти представљени речима  и пфпрме идеје дпбрп пдабраних ппвезујућих речи, ппстаје 

јаснп да је дпбра кпнцептуална мапа у истп време једнпставна, али елегантнп слпжена са дубпким 

значеоима. Осмишљене су да ппмпгну ученицима да уче, истраживачима да стварају нпва знаоа, 

администратприма да бпље псмисле и впде прганизацију, писцима да пишу, и пцеоивачима да 

вреднују знаое.  

 

превела и сажела Нада Пуртић, проф. енглеског језика  


