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ASSET-ის სახელმძღვანელო 

 განმავითარებელი შეფასების მექანიზმები - „ცნების რუკები“ 

 განკუთვნილია საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემის აკადემიური 

პერსონალის, სტუდენტებისა და სკოლის მასწავლებლებისთვის 
 

სახელმძღვანელოს ინგლისური ვერსიის ავტორები:  
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სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

 

 

პროექტის ნომერი  585587-EPP-1-2017-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP 

ევროკომისიის მიერ ამ პუბლიკაციის გამოცემის მხარდაჭერა არ ნიშნავს მისი შინაარსის 

დადასტურებას, რაც მხოლოდ ავტორების აზრია.  ამდენად, კომისია არ იღებს 

პასუხისმგებლობას შინაარსში მოცემული ნებისმიერი ინფორმაციის გამოყენებაზე 

 

 

 

ევროკავშირის Erasmus+ პროექტი ASSET - „შეფასების ინსტრუმენტები ახალ სასწავლო 

გარემოში უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში“ 
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შესავალი 

ASSET-ის  პროექტის შესახებ 
 

        საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში, 2018 წლის შემოდგომის სემესტრი-

დან, ევროკავშირის საგანმანათლებლო პროგრამის Erasmus + ის ფარგლებში დაფინან-

სებული პროექტის ASSET-ფარგლებში, პირველად  განხორციელდა განმავითარებე-

ლი შეფასების სხვადასხვა მექანიზმების პილოტირება. ASSET „შეფასების ინსტრუმე-

ნტები ახალ სასწავლო გარემოში  უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში“) 

ASSET -ის პროექტის ავტორი და ინიციატორია  ისრაელის კინერეთის  უმაღ-

ლესი აკადემიური კოლეჯი, კერძოდ პროფესორი დორით ალტი. პროექტის განხო-

რციელებაში ჩართულნი არიან ისრაელის, საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნე-

ბის უნივერსიტეტები. ევროკავშირის ქვეყნებიდან პროექტს  მონოტორინგს უწევენ: 

ირლანდიის  კორკის უნივერსიტეტის კოლეჯი, ესტონეთის ტალინის ციფრული ტექ-

ნოლოგიების უნივერსტეტი, გერმანიის ბამბერგის უნივერსიტეტი და ავსტრიის ლი-

ნცის განათლების კერძო უნივერსიტეტი. ისრაელიდან პროექტის ბენეფიციარებია 

კინერეთის აკადემიური კოლეჯი, გორდონის განათლების აკადემიური კოლეჯი, ჰა-

დასაჰის აკადემიური კოლეჯი, სახნინის მასწავლებელთა განათლების  კოლეჯი. 

საქართველოდან პროექტის განხორციელებაში ჩართული არიან: ივ. ჯავახიშვილის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  სოხუ-

მის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი.  

პროექტის მიზნებიდან გამომდინარე,  ევროკავშირის პროექტების მიერ წარმა-

ტებით დანერგილი და პილოტირებული სილაბუსების ფარგლებში განხორციელდა 

განმავითარებელი შეფასების სხვადასხვა ინსტრუმენტების//მეთოდების გამოცდა და 

პილოტირება. პროექტის წევრებმა შეიმუშავეს სახელმძღვანელოები  განმავითარე-

ბელი შეფასების შემდეგ მეთოდებზე:  

1. ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები,  

2. კრიტიკული მეგობარი,  

3. სოციალურ - ემოციური და ინტელექტუალური რბილი უნარების გან-

ვითარების ინსტრუმენტი XXI საუკუნეში,  

4. რეფლექსიური დღიური - ჯგუფური შეფასება, 

5. თვითშეფასება და ურთიერთშეფასება,  

6. ცნების რუკები (CoMa);    

ASSET -ის კონსორციუმმა ბოლონიის პროცესის მიერ  ჩამოყალიბებული პრინ-

ციპების საფუძველზე, უზრუნველყო ცოდნის განვითარება და პედაგოგიური ექსპერ-
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ტიზა, რომელიც მიზნად ისახავდა კრეატიული და ინოვაციური შეფასების ინსტრუ-

მენტებისა და მეთოდების შემუშავებას და პილოტირებას უნივერსიტეტებში სწავლე-

ბის ეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნით. საქართველოს და ისრაელის უმაღლეს 

საგანმანათლებლო სისტემაში განმავითარებელი შეფასების თვალსაზრისით არსებუ-

ლი ხარვეზის შევსებას და  მიმდინარე საგანმანათლებლო მიზნების, სწავლების, სწა-

ვლისა და შეფასების პროცესების შედეგების გაუმჯობესებას (ASSET Rationale and 

MAIN AIM).  

პროექტის განხორციელების პირველ ეტაპზე აკადემიური პერსონალის ტრენი-

ნგების პარალელურად,  ინგლისურ ენაზე შეიქმნა განმავითარებელი შეფასების  ინს-

ტრუმენტების  სწავლებისა და პილოტირების სახელმძღვანელოები, რომლებიც გან-

თავსებულია პროექტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (Assessment tools – teaching ma-

nuals). მომდევნო ნაბიჯები დაეთმო ტრენერთა ტრენინგებს პილოტირების პროცესში 

მონაწილე უნივერსიტეტებში: ირლანდიაში, ავსტრიაში, ისრაელსა და საქართვე-

ლოში. საქართველოს უნივერსიტეტებმა განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენ-

ტების დატესტვა და შემდეგ პილოტირება 2018 წლის შემოდგომის სემესტრიდან გა-

ნახორციელეს და დღესაც აქტიურად მიმდინარეობს.  

        პროექტის იდეების დისემინაცია მრავალმხრივ საინტერესო აქტივობებით გან-

ხორციელდა, როგორც ისრაელის, ასევ საქართველოს უნივერსიტეტებისა და  მასწავ-

ლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ: მოხსენებები საერთაშორისო 

და ეროვნულ კონფერენციებზე, სემინარები უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონა-

ლისთვის, შეხვედრები სკოლის მასწავლებლებთან, სპეციალური ვებინარები განმა-

ვითარებელი შეფასების ექვსივე მექანიზმზე, რომელიც მასწავლებელთა პროფესი-

ული განვითარების ცენტრმა უზრუნველყო.  და ბოლოს, პროექტის დამამთავრებელ 

ეტაპზე, ASSET-ის  სახელმძღვანელოების  თარგმნა და პუბლიკაცია  ქართულ ენაზე.  

წინამდებარე გამოცემა წარმოადგენს ASSET-ის პროექტის ფარგლებში შექმნი-

ლი ერთ-ერთი მექანიზმის - ცნების რუკების შესახებ მოკლე სახელმძღვანელოს, პი-

ლოტირების ნარატივს და საკითხის ირგვლივ არსებულ საინტერესო მასალას, რომე-

ლიც სპეციალურად თარგმნა ASSET-ის სსუ-ს გუნდმა. იმედი გვაქვს სახელმძღვა-

ნელო გამოადგება საკითხით დაინტერესებულ  ქართულენოვან მკითხველს.  
 

ლია ახალაძე, თამარ შინჯიაშვილი, ლევან კვარაცხელია  
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ASSET-ის სახელმძღვანელო 

CoMa  დასაბუთება და თეორიული საფუძვლები 

 

          ცნების რუკა ცოდნის ვიზუალური რეპრეზენტაცია/გამოხატულებაა. ეს პროცესი 

სხვადასხვა ინფორმაციას შორის არსებული კავშირების ორგანიზებისა და სტრუქტური-

რების საშუალებას გვაძლევს. აღნიშნული შეიძლება განხორციელდეს მთლიანად გრაფი-

კული სახით, ან გამოსახულებების, ფოტოების, ფერის და ა.შ. გამოყენებით. ეს ხდება  

სხვადასხვა ცნებების და მათი კავშირების ხაზგასმის მიზნით ან ძირითადი ცნებების სა-

ხელებით ან სათაურებით იდენტიფიკაციის გზით და მოთავსებით ვიზუალურ უჯრაში 

და შემდგომ მათი უფრო მცირე ცნებებთან დამაკავშირებელი ნავიგაციის უზრუ-

ნველყოფით (Jennings, 2012). 

       ცნების რუკები, მენტალური/გონებრივი მოდელის სპეციფიკური სახეობაა და 

ინდივიდის ცოდნის წარმოდგენისა და გაზომვის ერთ-ერთი მეთოდია. ცნების რუკები  

რელევანტური ასოციაციების შექმნის საშუალებით სწავლებისათვის ალტერტნატიულ 

საშუალებას წარმოადგენს. გარდა ამისა,  ეს არის მეთოდი, რომელიც გვეხმარება  ცოდ-

ნის გაზომვასა და გარკვეული დროის მონაკვეთის გასვლის შემდგომ ამ ცოდნის გახსე-

ნებისთვის. ცნების რუკები კონცეპტუალური და ურთიერთკავშირის ცოდნის ვიზუა-

ლურ რეპრეზენტაციას უზრუნველყოფენ ერთ გარკვეულ სფეროში. ისინი ეხმარებიან 

მასწავლებლებს/ინსტრუქტორებს შეაფასონ თუ რას იგებენ სტუდენტები და თუ რამდე-

ნად უკავშირებენ ისინი მასალას კურსის საერთო მიზნებს. ცნების რუკები ადვილად ის-

წავლება და შესაძლებელია მათი ჩართვა შესავალ გაკვეთილებში, შუალედურ მიმო-

ხილვებსა და შეფასებებში, ან კურისის დამამთავრებელ მიმოხილვებში და შეფასებბებში 

(Croasdell, Freeman, &Urbaczewski, 2003). 

 

რატომ შეიძლება შევქმნათ ცნების რუკები? 

 ცნების კომპონენტების წარმოსაჩენად; 

 ცნებებსა და იდეებს შორის არსებული კავშირების ვიზუალიზაციისთვის; 

 იდეების ორგანიზებისთვის; 

 ცნების გაგების გასაზომად; 

 პრობლემების გადაჭრის ახალი მეთოდების აღმოსაჩენად/დაასადგნად; 

 შემოქმედებითობის და ასევე იდეების ეფექტური წარმოჩენის და ვიზუალიზა-

ციის ხელშესაწყობად (Harvard Initiative for Learning and Teaching [HILT] n.d., 10). 
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ცნების რუკების უპირატესობები და გამოწვევები 

უპირატესობები (Nückles et al. 2004): 

 ინფორმაციის შემცირება: კომპლექსური საკითხები წარმოდგენილია გამარტივე-

ბული სახით; 

 სტრუქტურირება: ელემენტებს შორის კავშირები წინა პლანზე წამოიწევს;  

 ვიზულიზაცია: წარმოსახვის უნარს აძლიერებს და საკითხებს უფრო აღქმადს 

ხდის; 

 კომუნიკაცია: რელევანტური ელემენტები და მათ შორის არსებული კავშირები 

შესაძლოა განხილულ იქნას აღწერით; 

 გაუმჯობესება: შემოკლებისა და რესტრუქტურიზაციის გამო კონტენტი/შინაარსი 

მეხსიერებაში რჩება; 

 

გამოწვევები (HILT n.d., 17): 

 ცნების რუკების გამოყენება ნიშნებზე/ქულებზე დაფუძნებული შეფასებისას; 

 შეიძლება გაუჭირდეთ მათ ვინც დაზეპირებით სწავლას არის მიჩვეული; 

 შესაძლოა რთული აღმოჩნდეს შეფასების პროცესში გამოყენებისას; 

 

გამოყენების არეალი 

 ცნების რუკა შეიძლება აიგოს ინდივიდის ცოდნისა და გაგების დონის წარმო-

სადგენად; 

 საგანმანათლებლო გარემო: სასწავლო მასალების ორგანიზება; 

 ბიზნეს გარემო: ცოდნის შესაძენად; პროფესიული ცოდნის შესანარჩუნებლად; 

 ცნების რუკა შესაძლებელია აიგოს, როგორც თანამშრომლობითი ჯგუფური პრო-

ცესის ნაწილი. 

 საგანმანათლებლო გარემო: ჯგუფური პროექტებისთვის;  ცოდნის გაზიარების-

თვის ჯგუფში ან მთელს კლასში; 

 ბიზნეს გარემო: კომპანიის შიგნით არსებულ სხვადასხვა ჯგუფებს შორის არსებუ-

ლი განხილვის/მსჯელობის ფასილიტაცია;  

 ადგილობრივი/ლოკალური გარე/დაშორებულის საპირისპიროდ;  

 სინქრონული- ასინქრონულის საპირისპიროდ (Canas et al. 2003, pp. 7, 19). 
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ცნების რუკა შეიძლება გამოვიყენოთ სპეციფიურ/კონკრეტულ თემებზე ცოდნის გამოსა-

ხატად ან პრობლემის გადასაჭრელად და პროცესების აღსაწერად. ქვემოთ იხილეთ 

ნიმუში: 
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სასწავლო გარემო 

         ცნების რუკა უაღრესად რელევანტურია კონსტრუქტივისტული სასწავლო გარე-

მოსთვის. მაგალითად, პროექტზე დაფუძნებული სწავლება.  ამგვარი სწავლის დროს 

მოსწავლეებს მიეცემათ შესაძლებლობა, ააგონ თავიანთი ცოდნა რეალური პრობლე-

მების გადაწყვეტის გზით, რაც შესაძლებელია შეკითხვების დასმის, დახვეწის, დაგე-

გმვის, კვლევის განხორციელების, ინფორმაციის მოგროვების, ანალიზის, ინფორ-

მაციის და მონაცემების ინტერპრეტაციის, დასკვნების გაკეთების და შედეგების წარ-

დგენის გზით. პროექტზე დაფუძნებული სწავლა მოსწავლეებს რთავს გუნდური მუ-

შაობის გარემოში, სადაც ისინი მუშაობისას თანამშრომლობენ საერთო, შეთანხმებუ-

ლი მიზნების მისაღწევად. ბენდერი (2012, pp. 65-66) აღწერს ექვს საფეხურს, რომ-

ლებიც უზრუნველყოფენ მასწავლებელების საწყის გამოცდილებას პროექტზე დაფუ-

ძნებული სწავლებისას. ეს საფეხურებია: 

1. შესავალი და პროექტის გუნდური დაგეგმვა; საფუძვლის განხილვა და წამყვა-

ნი კითხვების შესახებ მსჯელობა; კვლევის სპეციფიკურ საკითხებზე გონებრი-

ვი იერიში ჯგუფის მასშტაბით; გუნდების მიბმა პროცესზე; მიზნებისა და 

დროის ჩარჩოების დასახვა; საკვლევ საკითხებთან მიმართებაში შრომის გადა-

ნაწილება (ყველას საკუთარი როლი აქვს); მოთხოვნილი არტეფაქტების და 

პროდუქტების გადანაწილება/დავალება. ამ საფეხურზე ცნების რუკა შესაძლე-

ბელია გამოყენებული  იყოს  პროექტის დასაგეგმად. 

 

2. კვლევის საწყისი ფაზა: ინფორმაციის მოპოვება სხვადსხვა წყაროებიდან, რო-

გორიც არის ინტერენტი, ინტერვიუები ადგილობრივებთან, გაზეთებიდან, წი-

გნებიდან, მედიიდან; შესაძლოა შემოთავაზებული იქნას კონკრეტული თემე-

ბი; ინფორმაციის შეფასება. ეს ყველაფერი შესაძლებელია ატვირთულ იქნას 

ცნების რუკაზე და ელექტრონულად დაკავშირებული იყოს გეგმასთან.  

 

3. პროტოტიპული არტეფაქტების და პრეზენტაციის შექმნა, მომზადება და საწ-

ყისი შეფასება: კადრირების მომზადება; ვიდეოების, სურათების ჩამოტვირთ-

ვის დაწყება; პროტოტიპული (საწყისი) პრეზენტაციების და არტეფაქტების მო-

მზადება; პროტოტიპის ჯგუფური შეფასება; პროტოტიპული არტეფაქტების 

განმავითარებელი შეფასება. ცნების რუკა შესაძლებელია გამოყნებულიქნას, 

როგორც ინსტრუმენტი პროექტის წარსადგენად/პრეზენტაციისთვის.  

 

4. კვლევის მეორე საფუხერი: დამატებითი ინფორმაციის მოძიება პროტოტიპე-

ბის უფრო სრულად განსავითარებლად; შესაძლებელია შემოთავაზებული 
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იყოს მინი გაკვეთილები ან სპეციფიური თემები;  პროტოტიპების და ახალი 

ინფორმაციის შემცველი კადრირების განხილვა. რუკის საშუალებით თვალსა-

ჩინოდ წარმოდგენილი/ვიზუალიზირებული პროექტი შესაძლებელია გაუმ-

ჯობესდეს დამატებითი მასალებით. 
 

5. საბოლოო პრეზენტაციის მომზადება: კადრირების განხილვა/გადახედვა/შევ-

სება, ან ცნების რუკა.  
 

6. პუბლიკაცია: საბოლოო შეფასება ჯგუფის მასშტაბით (peer-evaluation); პროექ-

ტის ან არტეფაქტის პუბლიკაცია. შესაძლებელია ცნების რუკის გაზიარება და 

გამოქვეყნება.  

   

სამიზნე აუდიტორია: მოსწავლეები (undergraduate), კურსდამთავრებული (graduate) 

სტუდენტები. 

 

ინსტრუმენტის აღწერა 

რა არის ცნების რუკა (CoMa)? 

განსაზღვრება: ცნების რუკა არის დიაგრამა, რომელიც გამოხატავს ან აღწერს ცნებებს 

შორის შესაძლო კავშირებს. ცნების რუკა არის გრაფიკული ინსტრუმენტი, რომელსაც პე-

დაგოგები, დიზაინერები, ინჟინრები, ტექნიკური მწერლები და სხვები იყენებენ ცოდნის 

ორგანიზებისა და სტრუქტურირებისთვის.  

ვიზუალური სტრუქტურა 

ცნების რუკა ტიპურად წარმოადგენს იდეებსა და ინფორმაციას უჯრებისა და წრეების 

სახით, რომლებსაც ის აკავშირებს დასათაურებული ისრებით ქვემოთ მიმართული 

განშტოების იერარქიული სტრუქტურის სახით. ცნებებს შორის ურთიერთკავშირები 

შესაძლოა გამოხატული იყოს ისეთი მაკავშირებელი ფრაზებით როგორიც არის 

მაგალითად იწვევს, მოითხოვს ან ხელს უწყობს.  
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ცნებები 

ჩვეულებრივ, 

მოთავსებული წრეებში ან 

კვადრატებში 

 
 
 

 

ცნებებს შორის 

კავშირები/ 

მიმართებები 

მინიშნებული 

დამაკავშირებელი ხაზით 

 
 
 

მაკავშირებელი 

სიტყვები 

(წინდებულები) 

სიტყვები, რომლებიც 

აკონკრეტებენ ცნებებს 

შორის მიმართებებს 

 
 
 

 

ცნების რუკის მახასიათებლები: 

 ზოგადად გამოიყენება გამოცდილებით მიღებული ცოდნის ორგანიზებისა და 

გამოხატვისათვის. 

 ჩვეულებრივ შეიცავს ზოგად ცნებებს, მაგრამ რუკის თავში და ქვემოთ იერარქიუ-

ლი პრინციპით განლაგებულია უფრო სპეციფიური/კონკრეტულ ცნებები. 

 მაკავშირებელი ხაზები ჩვეულებრივ შეიცავენ ძირითად სიტყვებსა და ფრაზებს, 

რომლებიც აჯამებენ მათ მიერ დაკავშირებულ თემებს შორის არსებულ ურთიე-

რთმიმართებებს. როგორიც არის მაგალითად, თემა  „ა“ იწვევს  თემა  „ბ“-ს. 

 შესაძლებელია თემები  ურთიერთდაკავშირებული იყოს, რათა თემებს შორის 

უფრო რთული შინაარსის კავშირები გამოიხატოს. თემები გონების რუკებზე შეი-

ძლება გამომდინარეობდეს მხოლოდ ერთი მშობელი ცნებიდან; ცნების რუკაზე კი 

თემას შესაძლებელია ჰქონდეს მრავალი მაკავშირებებლი ხაზი და თითოელი 

წარმოადგენდეს განსხვავებულ კავშირს.(Frey,2016.https://mindmappingsoftwareb-

log.com/concept-maps-vs-mind-maps/). 

 

საბოლოო ჯამში: ცნების რუკა არის გრაფიკული ორგანიზატორი, რომლის 

საშუალებით შესაძლებელია: 

 სქემატურად წარმოვადგინოთ იდეები კონკრეტული თემის ან პროცესის 

შესახებ; 

 ვაჩვენოთ ურთიერთკავშირები ცნებებს შორის; 

ცნებების რუკა 

კავშირები 

ცნებები 

მაკავშირებელი 

ფრაზები 

შედგება  

შედგება  

გამოავლენს 

შორის 

ცნებების რუკა  

“გამოავლენს” 

https://mindmappingsoftwareblog.com/concept-maps-vs-mind-maps/
https://mindmappingsoftwareblog.com/concept-maps-vs-mind-maps/
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 გავზარდოთ/გავაუმჯობესოთ სასარგებლო სწავლება; 

 წარმოვადგინოთ (სპეციალიზირებული) ცოდნა; 

 

განსხვავებები ცნების და გონებრივ რუკებს შორის 

გონებრივი რუკები:  

განსაზღვრება - გონების რუკა არის დიაგრამა, რომელიც გამოიყენება ინფორმაციის 

ვიზუალური ორგანიზებისთავის. გონებრივი რუკა იერარქიულია და გვაჩვენებს 

სხვადასხვა ნაწილებს შორის კავშირებს, როგორც ერთ მთლიანობას. ის ხშირად 

იქმნება ერთი ცნების გარშემო, წამოდგენილია გამოსახულების სახით ცარიელი 

გვერდის შუა ნაწილში, რომელსაც შემდგომ ემატება იდეების ასოცირებული გამოხა-

ტულებები, როგორებიცაა გამოსახულებები, სიტყვები და სიტყვების ნაწილები. მთა-

ვარი იდეები პირდაპირ არის დაკავშირებული ცენტრალურ ცნებასთან და სხვა იდეე-

ბი განშტოებულია მათგან.  

 

ვიზუალური სტრუქტურა 

       ცენტრალური თემა გვამცნობს გონების რუკის საგანს. პირველი დონის თემები, 

ხანდახან მოხსენიებულია როგორც „იდეების საბაზისო რიგითობა“, განსაზღვრავენ 

თემების ერთობლიობას,რომლებიც უნდა მოიცვას გონების რუკამ. მათგან განშტოე-

ბულ ქვეთემებს ეწოდება „შვილობილი თემები“. გონების რუკები შესაძლოა მოიცავ-

დნენ თემების იმ რაოდენობის შრეებს და ქვეთემებს, რამდენიც საჭიროა გონების 

რუკის მიზნების შესასრულებლად. თემები შესაძლოა გაფორმებული იყოს შეფერი-

ლი ფორმებით, ზომით და ფერებით. გრაფიკული ნიშნები და სიმბოლოები შეიძლება 

დამატებით იყოს მიბმული გონების რუკებზე.  

 

გონების რუკების მახასიათებლები: 

 უფრო მოქნილი და პერსონალურია ვიდრე ცნებების რუკები; 

 გამოიყენებიან რუკის ცენტრალური თემის ან ცნების მრავლმხრივ დასა-

ნაწევრებლად; 

 შესაძლოა შეიცავდნენ გამოსახულებებს და ფერებს, რათა ვიზუალურად 

უფრო მასტიმულირებული გახადოს ისინი; 

 თემებს შეიძლება მხოლოდ ერთი მთავარი, („მშობელი“) ძირითადი თემა 

ჰყავდეთ, საიდანაც გამომდინარეობს სხვა დანარჩენი (Frey, 2016 https://-

mindmappingsoftwareblog.com/concept-maps-vs-mind-maps/). 

 

https://mindmappingsoftwareblog.com/concept-maps-vs-mind-maps/
https://mindmappingsoftwareblog.com/concept-maps-vs-mind-maps/
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ცნების რუკები 

 

გონების რუკები 

 

აკავშირებს მრავალ ცნებას ან იდეას ფოკუსირდება მხოლოდ ერთ ცნებაზე 

ცნების რუკის ისრები იმგვარად არის 

დასათაურებული, რომ წარმოადგინონ თუ 

რა ტიპის კავშირია ცნებებს შორის. 

გონების რუკის კავშირები იმგვარად არის 

დასათაურებული, რომ წარმოადგინონ 

ურთიერთკავშირი „მშობელ ცნებასთან“ 

- რეალური პრობლემის აბსტრაგირება; 

- მოითხოვს დეტალურ გააზრებას ყველა -  

რეალური შემთხვევის მოსაცავად; 

- ასახავს  რეალობას და არა შემქმნელის 

მიერ წარმოდგენილ სუბიექტურობას  

შექმნსი პროცესი 

-სწრაფი 
-სპონტანური 

-გამოხატავს შემქმნელის ხედვას ერთ 

კონკრეტულ თემაზე 
 

გონების რუკა 
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ცნების რუკა 
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ცნების რუკების სახეობები და შინაარსი 

    ტრადიციული ცნების რუკა წარმოადგენს ინფორმაციის იერარქიულ გამოსახუ-

ლებას ზემოდან ქვემოთ, მაშინ როდესაც გონების რუკა  განშტოვდება მხოლო ერთი 

ცენტრალური  ცნებიდან. საკმარისია აღინიშნოს, რომ თითოეული მათგანი - ქსელუ-

რი რუკა, სისტემური რუკა, კონცეპტუალური რუკა, გონებრივი რუკა, დიაგრამა, ვი-

ზულაური გეგმა და ა.შ.,  ასრულებს ამოცანას, რომელიც არ ძალუძს ერთ გვერდზე 

მოთავსებულ ჩვეულებრივი ჩანაწერების ნაკრებს - რაც გულისხმობს ცოდნის პერსო-

ნალურ ვიზუალიზაციას - და ჩვენი და სტუდენტების გადმოსახედიდან, სწავლისას 

მათ ძირითად „ხარვეზებს/სისუსტეებს“. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ რაზე სურთ 

მათ ყურადღების გამახვილება, რისი გააზრების, გამეორების და განვითარების 

სურვილი აქვთ მათ. ამ მხრივ, ცნების რუკები შესაძლოა გამოყენებულ იქნას, 

როგორც ინსტრუმენტი სწავლის ხელშესაწყობად და გასაუმჯობესებლად (Jennings, 

2012). 

 

სახეობა აღწერა 

ქსელური (ა) იწყობა ცენტრალური თემის ან გამაერთიანებელი ფაქ-

ტორის რუკის ცენტრში მოთავსებით. გარეთ განშტოებუ-

ლი ქვეთემები გარს ერტყმის რუკის ცენტრს. 

იერარქიული (ბ) წარმოადგენს ინფორმაციას დაღმავალი გზით იმის და 

მიხედვით თუ რამდენად მნიშვნელოვანია აღნიშნული 

ინფორმაცია. ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მო-

თავსებულია თავში. განმასხვავებელი ფაქტორები განსა-

ზღვრავენ ინფორმაციის მოთავსების ადგილს. 

პროცესის ამსახველი(გ) ალაგებს ინფორმაციას ხაზოვანი ფორმით. 

მატრიცული (დ) ორგანიზებას უწევს ინფორმაციას „პროცესის 

ამსახველი“ ცნების რუკის მსგავს ფორმატში 

„შემავალი“ (ინფორმაცია) და „გამომავალი“ 

(ინფორმაცია) ფუნქციების დამატებით. 
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მაგალითები: 

 

 

 

ცნების რუკის შექმნა (Novak &Canas 2008) 

1. აიღეთ საკვლევი საკითხი თქვენი რუკისთვის. თუ ჯერ არ გაქვთ საკვლევი სა-

კითხი, დააზუსტეთ და დააკონკრეტეთ თემა.  

2. შეაგროვეთ საკვლევი საკითხის 15-დან 25-მდე ელემენტი და დაალაგეთ ისინი 

მნიშვნელობის  მიხედვით. 

3. ჩამოწერეთ მთავარი ელემენტები მისაწებებელ ქაღალდებზე და შექმენით ცნე-

ბის რუკის პირველი ვერსია. ის ჯერ დასრულებეული არ არის, ვინაიდან 

თქვენ მას გამუდმებით რესტრუქტურირებას უკეთებთ.  

4. დააკავშირეთ მთავარი ელემენტები, თუ კი თქვენ შეძლებთ მოუძებნოთ მათ 

შესაბამისი პოზიციები.  

5. გაუკეთეთ საბოლოო რედაქტირება და რესტრუქტურირება ცნების რუკას სანამ 

არ მიაღწევთ სასურველ მდგომარეობას მოცემული მომენტისთვის. 

6. გრაფიკულმა გამოსახულებებმა და აქცენტებმა შესაძლოა ხელი შეუწყონ მესა-

მე მხარის მიერ ცნების რუკის გაგებას.  
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ცნების რუკას შეუძლია ხელი შეუწყოს სწავლას (Gollub et al. 2002, 119) 

სწავლის შვიდი პრინციპი: 

 

1. გაგებით სწავლა უკეთ წარიმართება, როდესაც ახალი და არსებული ცოდნა 

სტრუქტურირებულია დისციპლინის მთავარი ცნებებისა  და პრონციპების 

გარშემო;  

2. მოსწავლეები იყენებენ იმ ცოდნას, რაც უკვე შეძენილი აქვთ ახალი ცოდნის 

კონსტრუირებისთვის; 

3. სწავლა ხელშეწყობილია მეტაკოგნიტური სტრატეგიების გამოყენებით, რომ-

ლებიც ახორციელებენ მეტაკოგნიტური პროცესების იდენტიფიცირებას, მონი-

ტორინგს და რეგულირებას;  

4. მოსწავლეებს აქვთ განსხვავებული სტრატეგიები, მიდგომები, შესაძლებლო-

ებები და სწავლის სტილი, რომლებიც წარმოადგენენ მათი მემკვიდრეობითი 

და წინა გამოცდილებების ურთიერთქმედების ფუნქციას; 

5. მოსწავლეებს აქვთ მოტივაცია ისწავლონ და მათი თვითცნობიერება გავლენას 

ახდენს თუ რა არის ნასწავლი, რამდენია შესწავლილი და რამხელა ძალისხმევა 

ჩაიდება სწავლის პროცესში;  

6. პრაქტიკა და აქტივობები, რომლებშიც  ჩართულები არიან ადამიანები,  სწავ-

ლისას ამყარებენ და აყალიბებენ ცოდნას იმის  შესახებ რაც  შეისწავლება; 

7. სწავლა ხელშეწყობილია სოციალურად მხარდაჭერილი ურთიერთქმედე-

ბებით.  

 

ცნების რუკების შეფასება 

სწავლის პროცესში ცნების რუკები შეიძლება გამოვიყენოთ ეფექტური განმავითა-

რებელი შეფასებისთვის, ვინაიდან ცნების რუკები: 

 აფასებენ მაღალი კატეგორიის ცოდნას: მაგალითად, მოსწავლის რუკისა და 

ექსპერტის რუკის შედარება; 

 სტუდენტების ძლიერი და სუსტი მხარეების დადგენა: მოსწავლეების ცოდნის 

რუკებში სპეციფიური კავშირების შეფასება (პროცესში); 

 სასარგებლო უკუკავშირის უზრუნველყოფა: დამატებითი შინაარსის უზრუნ-

ველყოფა, რასაც მოითხოვს მოსწავლეებისა და ექსპერტების ცოდნის რუკებს 

შორის შეუსაბამობები; 
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 მოსახერხებელია გამოსაყენებლად მასწავლებლებისათვის (შესაძლებლია მათი 

ავტომატურად შეფასება და უკუგების ავტომატურად გაკეთება) და ასევე მოს-

წავლეებისათვის (ადვილი გამოსაყენებელია სწავლის ხელშეწყობისთვის);  

 შედარება ექსპერტების რუკასთან; 

 სასწავლო კურსის მსვლელობისას სტუდენტებს შეუძლიათ შეადარონ თავიან-

თი რუკები „ექსპერტების“ ან სხვა სტუდენტების რუკებს; 

 შედარება დროის კონკრეტულ მონაკვეთებში, ან მრავალჯერადი ინტერვა-

ლები გარკვეული დროის მანძილზე; 

 მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა თვალი ადევნონ თავიანთ პროგრესს; 

 მასწავლებებს საშუალება აქვთ დაადგინონ მოსწავლეების ტიპური არასწორი 

წარმოდგენები; 

 უკუკავშირი ინდიკატორებზე: ზედაპირი, დაკავშირება, ღრმა სტრუქტურა. 

არსებობს პირველი მიდგომები კომპიუტერების საშუალებით შექმნილ უკუკა-

ვშირზე, რომელიც ფოკუსირდება სხვადასხვა მთავარ ციფრებზე;  

 ცნების რუკა შესაძლოა გაერთიანდეს სხვა მოსწავლეების უკუკავშირთან; შესა-

ძლოა გამოყენებული იყოს განხილვებისას (Ifenthaler & Hanewald 2014, 226-229);  
 

სნოვაკისა და გოვინის მიერ 1984 წელს შემოთავაზებული ცნების რუკების მეთო-

დი დაფუძნებულია რუკის კომპონენტებსა და სტრუქტურაზე. ამ სისტემით ქულები 

მიენიჭება შემდეგი სახით:  

 ვალიდური პრეპოზიცია (1 ქულა თითოეულისთვის), 

 იერარქიის დონეები (5 ქულა თვითოეული დონისთვის), 

 განშტოებების რაოდენობა (1 ქულა თვითოეული განშტოებისთვის), 

 განივი ბმა (10 ქულა თითოეული ვალიდური განივი ბმისთვის), 

 და კონკრეტული მაგალითები (1 ქულა თითოეული მაგალითისთვის). 

 

ელემენტები ქულები 

ვალიდური პრეპოზიცია 1 ქულა თითოეული პრეპოზიციისთვის 

იერარქიის დონეები 5 ქულა თითოეული დონისთვის 

განშტოებების რაოდენობა 1ქულა თითოეული განშტოებისთვის 

განივი ბმა 10 ქულა თითოეული ვალიდური განი-

ვი ბმისთვის 

კონკრეტული მაგალითები 1 ქულა თითოეული მაგალითისთვის 

(Jennings, 2012) 
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ნაკლებად ფორმალური მიდგომა ცნების რუკის შეფასების სისტემასთან გუ-

ლისხმობს შეფასების კრიტერიუმების ნაკრების გამოყენებას რუბრიკის ფარგლებში: 

ნაკლებად ფორმა-

ლური მიდგომა 

ცნების რუკის შეფა-

სების სისტემასთან 

გულისხმობს 

შეფასების კრიტე-

რიუმების ნაკრების 

გამოყენებას რუბრი-

კის ფარგლებში, რაც 

შემდგომში 

მდგომარეობს: 

სამაგალითო კარგი მისაღები მიუღებელი 

სიგანე რუკა შეიცავს მნიშ-

ვნელოვან ცნებებს 

და აღწერს დარგს/ 

სფეროს მრავალ 

დონეზე 

რუკა შეიცავს ყვე-

ლაზე მნიშვნელოვან 

ცნებებს: აღწერს 

დარგს/ სფეროს შეზ-

ღუდული რაოდე-

ნობის დონეზე 

მნიშვნელოვანი 

ცნებები გამოტოვე-

ბულია და/ან აღწერს 

დარგს/სფეროს მხო-

ლოდ ერთ დონეზე 

რუკა შეიცავს მინი-

მალური რაოდენო-

ბის ცნებებს; ბევრი 

მნიშვნელოვანი 

ცნების გამოტოვე-

ბით 

ურთიერთდაკავშირ

ებულობა 

ყველა ცნება ურთ-

იერთკავშირშია რა-

მოდენიმე სხვა ცნე-

ბასთან 

უმეტესობა ცნებე-

ბისა არის ურთიერ-

თკავშირში სხვა ცნე-

ბებთან 

რამოდენიმე ცნება 

არის ურთიერთკავ-

შირში სხვა ცნებებთ-

ან 

მცირე რაოდენობის 

ცნება არის ურთიერ-

თკავშირში სხვა ცნე-

ბებთან 

აღწერილობითი 

კავშირების 

გამოყენება 

კავშირები მოკლედ 

და ზედმიწევნით 

აღწერენ ყველა ურ-

თიერთობებს 

კავშირები არის აღ-

წერილობითი და ვა-

ლიდური ურთიერ-

თობების უმეტესო-

ბისათვის 

ზოგიერთი კავშირი 

არის გაურკვეველი 

და ბუნდოვანი; ზო-

გი არავალიდური და 

გაურკვეველი 

კავშირები ბუნდო-

ვანია; აჩვენებს არა-

თანმიმდევრულ 

ურთიერთოებებს 

კავშირების 

ეფექტიანობა 

თვითოეული 

კავშირის სახეობა 

განსხვავებულია 

ყველა სხვა დანარ-

ჩენისგან, მკაფიოდ 

აღწერს ურთიერთ-

დამოკიდებულე-

ბებს; გამოიყენება 

თანმიმდევრულად. 

უმეტესობა კავშირე-

ბისა განსხვავებუ-

ლია ყველა სხვა და-

ნარჩენისგან; განა-

სხვავებენ ცნებებს; 

წარმოადგენენ სხვა-

დასხვა ურთიერთო-

ბებს; გამოიყენება 

ნაკლებთანმიმდ-

ევრულად. 

რამოდენიმე კავშირი 

არის სინონიმური; 

ვერ განასხვავებენ 

ცნებებს კარგად; ვერ 

აჩვენებენ სხვადასხვა 

ურთეირთობებს; 

გამოიყენება არათან-

მიმდევრულად; 

უმეტესობა კავშირე-

ბისა არის სინონი-

მური ან ბუნდოვნად 

აღწერენ ურთიერ-

თკავშირებს და არ 

არიან გამოყოფილნი 

სხვა კავშირებისგან 

გეგმა/სქემა რუკა მოთავსებუ-

ლია ერთ გვერდზე, 

აქვს მრავალი გამო-

კვეთილი იერარქი-

ები, კარგად არის 

დაპროექტებული 

და უზრუნველყო-

ფს რელევანტური 

მაგალითების 

თავისი კავშირე-

ბით საკამარის რაო-

დენობას. 

რუკა მოთავსებუ-

ლია ერთ გვერდზე, 

აქვს რამოდენიმე გა-

მოკვეთილი იერარ-

ქიები, არც თუ ისე  

კარგად არის დაპრო-

ექტებული და უზრ-

უნველყოფს რელე-

ვანტური მაგალი-

თებისათვის კავში-

რებით არც თუ ისე 

საკმარის რაოდე-

ნობას 

რუკა ვერ ეტევა ერთ 

გვერდზე, აქვს გაურ-

კვეველი იერარქიე-

ბი, ცუდად არის და-

პროექტებული და 

უზრუნველყოფს რე-

ლევანტური მაგალი-

თების თავისი კავში-

რებით მცირე რაო-

დენობას. 

რუკა მოთავსებუ-

ლია ერთ გვერდზე, 

დამაბნეველია წასა-

კითხად და არ აქვს 

იერარქიული სტრუ-

ქტურა. 

გარკვეული საბოლოო რუკა საბოლოო რუკა საბოლოო რუკა საბოლოო რუკა არ 
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დროის მონაკვეთ-

ში განვითარება 

(ისეთი ცნების რუ 

კებისათვის, როცა 

„საბაზისო რუკა“ 

იგება კურსის 

დასაწყისში, 

ხოლო  შესაბამისი 

„საბოლოო რუკა“  

კურსის ბოლოს) 

აჩვენებს საფუძვ-

ლიან კოგნიტურ 

პროგრესს საბაზ-

ისო რუკიდან და 

გაცილებით უფ-

რო მნიშვნელოვა-

ნი სიღრმის გაგე-

ბას დარგის/ სფე-

როსი. 

აჩვენებს გარკვე-

ულ კოგნიტიურ 

პროგრესს საბაზი-

სო რუკიდან და 

შედარებით უფრო 

მნიშვენლოვანი 

სიღრმის გაგებას 

დარგის/სფეროსი 

აჩვენებს მინიმა-

ლურ კოგნიტიურ 

პროგრესს  საბაზი-

სო რუკიდან და 

ოდნავ უფრო მნიშ-

ვენლოვანი სიღ-

რმის გაგებას 

დარგის/სფეროსი 

აჩვენებს არანაირ 

კოგნიტურ პროგ-

რესს საბაზისო 

რუკიდან და არა-

ვითარ ზრდას და-

რგის/სფეროს გა-

გების კუთხით. 

 

კომპიუტერზე დაფუძნებული და ავტომატიზირებული SMD ტექნოლოგია 

იყენებს ცნების რუკებს, რათა გაანალიზოს ინდივიდუალური პროცესები ადამიანებ-

ში, რომლებიც გადაჭრიან კომპლექსურ პრობლემებს (Ifenthaler 2010): 

უკუკავშირის უზრუნველყოფა 

 შედარება ექსპერტის რუკასთან; 

 შედარება დროის კონკრეტულ მონაკვეთებში ან მრავალჯერადი ინტერვალები 

გარკვეული დროის მანძილზე; 

 უკუკავშირ ინდიკატორებზე: ზედაპირი, დაკავშირება, ღრმა სტრუქტურა; 

ზ 

 = ზედაპირის სტრუქტურა 

 SMD ტექნოლოგიის პირველი დონე /პირვე-

ლი ძირითადი ინდიკატორი. 

 წარმოადგენს თითოეული ინდივიდუალუ-

რი მოდელის ურთიერთობით სტრუქტურას. 

 გამოიანგარიშება როგორც ყველა მოდელის  

გეგმის/პროექტის ჯამი.  

დ 

= დაკავშირების სტრუქტურა 

 SMD ტექნოლოგიის მეორე დონე/ მეორე ძი-

რითადი ინდიკატორი. 

 მიანიშნებს მოდელის დიაპაზონზე და სირ-

თულეზე. 

 გამოითვლება როგორც მოდელის  განშტოე-

ბული ხის დიამეტრი. 

ღ 

= ღრმა სტრუქტურა 

 SMD ტექნოლოგიის მესამე დონე/ მესამე ძი-

რითადი ინდიკატორი. 

 ზომავს მოდელის სემანტურ აგებულებას. 

 გამოითვლება, როგორც მსგავსება ინდივი-

დუალურ მოდელსა და მითითებულ მო-

დელს შორის 
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ცნების რუკის შესაქმნელი პროგრამები (Jennings 2012, 15; HILT n.d., 19f). 

 

კომპანია პროგრამა შესყიდვა 

Mindjet  MindManager ფასიანი 

Buzan Online Limited  iMindMap ფასიანი 

Mind Genius MindGenius ფასიანი 

Gliffy Gliffy უფასო 

Bubbl Bubbl უფასო 
 

კომპანია პროგრამა პლატფორმა ვებმისამართი 

Mindjet MindManager PC, Mac http://www.mindjet.com 

Buzan Online 

Limited 

iMindMap PC, Mac http://www.imindmap.com 

INSPIRATION Inspiration  PC, Mac http://www.inspiration.com 

SMART 

Technologies 

SMART Ideas PC, Mac http://smarttech.com 

Mind Technologies  Visual Mind PC http://www.visual-mind.com 

IHMC CmapTools PC, Mac http://cmap.ihmc.us 

ConceptDraw MINDMAP PC, Mac http://www.conceptdraw.com 

Coco System LTD. VisiMap PC http://www.visimap.com 

Mind Genius MindGenius PC http://www.mindgenius.com 

IdeasonCanvas Mindnode Mac http://www.mindnode.com 

 

უფასო/ღია/საგანმანათლებლო ლიცენზია 

Freemind Freemind PC, Mac http://freemind.sourceforge.net/ 

IHMC CMAP PC, Mac http://cmap.ihmc.us/conceptmap.html 

Bubblus Bubblus PC, Mac http://www.bubbl.us/edit.php 

Gliffy Gliffy PC, Mac http://www.gliffy.com/ 

Xmind Xmind PC http://www.xmind.net/ 

TUFTS VUE PC, Mac http://vue.tufts.edu/about/ 

Compendium 

Institute 

Compendium  PC, Mac http://compendium.open.ac.uk/institute/ 

 

 

http://www.mindjet.com/
http://www.imindmap.com/
http://www.inspiration.com/
http://smarttech.com/
http://www.visual-mind.com/
http://cmap.ihmc.us/
http://www.conceptdraw.com/
http://www.visimap.com/
http://www.mindgenius.com/
http://www.mindnode.com/
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უფასო ონლაინ ინსტრუმენტები http://www.mindmap.com/��

- ფაილის შენახვის სხვადსხვა გზები, გა-

ზიარება; 

- ინტერფეისის მარტივიგამოყენება; 

- თანამშრომლობის საშუალებას იძლევა; 

- ურთიერთკავშირის არგანსაზღვრა; 

 

http://creately.com/�� 

- აქვს ბევრი შაბლონი 

- ბევრი თვისება მოთხოვნადია; 

 

https://bubbl.us/��� 

-აქვს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი თვისება; 

 

https://www.text2mindmap.com/� 

- მარტივად გამოსაყენებელი, დინამიური, არ 

არის თანამშრომლობა; 

 

http://mind42.com/�� 

ადვილად გამოსაყენებელი, დინამიური, იძლე-

ვა თანამშრომლობის საშუალებას, არ არის ურ-

თიერთკავშირებისაღნიშვნები; 

 

http://www.gliffy.com/���

აქვს ყველა ზემოთჩამოთვლილი თვისება და 

ასევე ავტონომიური მუშაობის ოფციაქრომით, 

აქვს ბევრი შაბლონი. 

 

ავტონომიური ინსტრუმენტები  Cmap (http://cmap.ihmc.us/) 

 Xmind ( http://www.xmind.net/) 

 Inspiration (http:www.inspiration.com/) 

 Kidspiration 

(http://www.inspiration.com/kidspiration) 

  

 

 

 
 

 

http://www.mindmap.com/
http://creately.com/
http://bubbl.us/
https://www.text2mindmap.com/
http://mind42.com/
http://www.gliffy.com/
http://cmap.ihmc.us/
http://www.xmind.net/
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სასარგებლო რესურსები 

 

სასარგებლო ვიდეოები: 

https://www.youtube.com/watch?v=-OjmaUF7LKc 

https://www.youtube.com/watch?v=j-RXVsvH_m8 

 

სასარგებლო ლინკები ებრაულ ენაზე:  

http://kabayim.com/conceptmap.htm 

https://drive.google.com/file/d/1-9k77p5w0197o6GGdUP3qf1al2nxZz-_/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1BiicZ6n-PiAcGc5OzW-fSh_s7qaOXeP9/view?usp=sharing 

 

სადემონსტრაციო ვიდეოები ებრაულად:  

https://www.youtube.com/watch?v=ykME6csKoXA 

https://www.youtube.com/watch?v=X5HoWLkKhl4 
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ASSET-ის სახელმძღვანელოს ბიბლიოგრაფია 

Bender, W. N. (2012). Project-based learning: differentiating instruction for the 21st century.Thousand 

        Oaks, Calif: Corwin Press; 

Canas, A. J., Coffey, J. W., Carnot, M., Feltovich, P., Hoffman, R. R., Feltovich, J., & Novak, J. D. 

        (2003). A Summary of Literature Pertaining to the Use of Concept Mapping Techniques and  

        Technologies for Education and Performance Support. Pensacola: The Institute for Human and 

        Machine Cognition. 

Easy Notecards (2018). Chapter 10 - Photosynthesis Part A. Retrieved 9/2/218 from  

        https://www.easy notecards.com/notecard_set/30990 . 

Explainwell (2018). Differences between Mind Map and Concept Map. Retrieved 5/2/18 from 

        http://explainwell.org/index.php/table-of-contents-map-your-knowledge/differencesbetween-mind- 

        map-and-concept-map/ 
Gollub, J. P., Bertenthal, M. W., Labov, J. B., & Curtis, P. C. (2002). Learning and Understanding: 

         Improving Advanced Study of Mathematics and Science in U.S. High Schools. Washington DC:  

         National Academy Press. 

Harvard Initiative for Learning and Teaching [HILT] (n.d.). Concept Maps: Are they good for 

assessment? Retrieved 6/2/18 from 

        http://hilt.harvard.edu/files/hilt/files/concept_maps_as_assessement_tools.pdf 

Ifenthaler, D. (2010). Relational, structural, and semantic analysis of graphical representations and  

        concept maps. Educational Technology Research and Development, 58, 81-97. 
Ifenthaler, D. & Hanewald, R. (2014). Assessment for Learning Using Digital Knowledge Maps.  

        In: D. Ifenthaler & R. Hanewald, Digital Knowledge Maps in Education TechnologyEnhanced 

        Support for Teachers and Learners (pp. 221-237). New York: Springer. 

Jennings, D. (2012). Concept Maps for Assessment. Ireland: UCD Teaching and Learning (UCD). 

Lucidchart (2018). All about Mind Maps. Retrieved 11/2/18  

         from https://www.lucidchart.com/pages/mind-map 
Lucidchart (2018a). DFD Example Template. Retrieved 11/2/18 from 

          https://www.lucidchart.com/pages/examples/data-flow-diagram/dfd-example-template 

Lucidchart (2018b). Water Concept Map Template. Retrieved 9/2/18 from 

        https://www.lucidchart.com/pages/examples/concept-map/water-concept-maptemplate 

Nückles, M., Gurlitt, J., Pabst, T., & Renkl, A. (2004). Mind Maps & Concept Maps: Visualisieren, 

        Organisieren, Kommunizieren. München: Deutscher Taschenbuch Verlag. 

Pandit, S. (2005). Problem Solving flowchart. http://sauboss.blogspot.de/2005/08/problemsolving- 

         flowchart.html 

Thompson, C. J. (2017). What is Concept Mapping and Mind Mapping? Retrieved 6/2/18 from 

         https://nursingeducationexpert.com/concept-mapping-mind-mapping/ 
Vennel, P. (2001). Concept Maps. Retrieved 11/2/18 from 

        https://www.thwink.org/soft/info/practice/ConceptMap.html 

Williams, P. (n.d.). Evolutionary Theory and the Environment. Retrieved 9/2/18 from  

         http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1G53JD4L7-     

         TT1X8Z3MJ/williams.evolution%20and%20environment..cmap.cmap 

 

 

https://www.easy/
http://explainwell.org/index.php/table-of-contents-map-your-knowledge/differencesbetween-mind-
http://sauboss.blogspot.de/2005/08/problemsolving-
http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1G53JD4L7-
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პილოტირების ნარატივი 
ლინა ბულოსი 

სახნინის მასწავლებელთა განათლების კოლეჯი, ისრაელი 

 

ცნებების რუკა წარმოადგენს დიაგრამას, რომელიც ასახავს ცნებებს შორის შე-

მოთავაზებულ ურთიერთობებს. ეს არის გრაფიკული ინსტრუმენტი, რომელსაც ინს-

ტრუქციების შემქმნელები, ინჟინრები, ტექნიკური მწერლები და სხვები იყენებენ 

ცოდნის ორგანიზებისა და სტრუქტურირებისათვის. ბოლო ათწლეულში, ცნებების 

რუკა გვხვდება, აგრეთვე, უმაღლეს განათლებაში, კვლევებსა და სკოლებში, ძირითა-

დად იმიტომ, რომ იგი ხელს უწყობს სასწავლო მასალების ორგანიზებას, ვიზუალი-

ზაციას/წარმოდგენას და აღწერს ცნებებსა და იდეებს შორის ურთიერთობებს.  

    სახნინის მასწავლებელთა განათლების კოლეჯში და ASSET - Erasmus + პროექტის 

ფარგლებში, ჩვენ დავიწყეთ ცნებების რუკების მეთოდოლოგიის, როგორც სწავლების 

ერთ-ერთი ინსტრუმენტის გამოყენება კვლევების საბაზისო საგანმანათლებლო 

კურსებში იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც ბაკალავრიატის ბოლო კურსზე არიან. 

პროგრამის ფარგლებში ჩვენს სტუდენტებს გავაცანით ცნებების რუკების სახეები: 

ქსელური; იერარქიული; ნაკადოვანი და სისტემური.  კურსის სახელწოდება იყო 

„განათლების მულტიკულტურული ასპექტები“, რომელზეც ჩარიცხული იყო 35 სტუ-

დენტი - 20 სტუდენტი სამეცნიერო განყოფილებიდან და 15 წარჩინებული სტუდენ-

ტების პროგრამიდან. ყველა მათგანი ბაკალავრიატის სტუდენტი იყო, მათ შორის 

ოციდან ოცდაათი წლის ასაკის ქალები, არაბული საზოგადოებიდან, გალილეიდან 

და ჩრდილოეთ ისრაელიდან. 

მიმდინარე კურსში გამოიყენებოდა სწავლების მრავალფეროვანი მეთოდები 

და მიდგომები, როგორიცაა ისრაელის საზოგადოებაში განათლების მულტიკულ-

ტურული ასპექტების საკითხების განხილვა,  კვლევა, PBL (დილემაზე დაფუძნე-

ბული სწავლება), ინტერვიუ, სემინარები და ჯგუფური მუშაოებები. თითოეულმა 

სტუდენტმა აირჩია თემა, სიღრმისეულად შეისწავლეს იგი, კურსის ბოლოს აღნიშ-

ნულ თემაზე ვრცელი ნაშრომის დასაწერად. კლასში თემებს წარმოადგენდნენ  კონ-

ცეპტუალური რუკის ინსტრუმენტის გამოყენებით. 

    პირველი ნაბიჯები გადაიდგა წარჩინებული სტუდენტების პროგრამის სტუ-

დენტებთან. მათი უმრავლესობა მათემატიკისა და მეცნიერების განყოფილების სტუ-

დენტია. ამ მცირე ჯგუფმა დაიწყო ინსტრუმენტის შესწავლა და გამოკვლევა, მათი 

აზრების ორგანიზება და ცნებების აღქმის გაზომვა. აღნიშნული ინსტრუმენტი უცხო 

იყო სტუდენტებისათვის, განსაკუთრებით საგანმანათლებლო კურსებში. ერთი სე-

მესტრის შემდეგ, წარჩინებულმა სტუდენტებმა დაიწყეს პროცესის წარმართვა და 
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კურსის სხვა სტუდენტებისათვის (მეცნიერების დეპარტამენტის სტუდენტე-

ბისათვის) ინსტრუმენტის სწავლება. 

ზოგიერთი სტუდენტისთვის ეს იყო ეფექტური და ინოვაციური ინსტრუმე-

ნტი, ხოლო სხვებისთვის, მისი გამოყენება არ ყოფილა მარტივი, განსაკუთრებით, მი-

მდინარე კურსის ფარგლებში. ერთ-ერთმა მათგანმა თავის რეფლექსიურ ნაშრომში 

დაწერა: „კურსზე ჩაბარებისას მეგონა, რომ ტრადიციულად ვისწავლიდით ლექციებს 

და დავწერდით სამუშაოებს. მაგრამ პირველივე სესიიდან მივხვდი, რომ შინაარსთან 

ერთად, ახალი ინსტრუმენტის შესწავლა მოგვიწევდა. დავიწყე ინსტრუმენტის 

კვლევა და ექსპერიმენტები. აღმოვაჩინე, რომ იგი ძალიან ეფექტური და სასარგ-

ებლოა ჩემი აზრების ორგანიზებისთვის. შესაბამისად, მომეწონა ინსტრუმენტი და 

დავიწყე მისი პრაქტიკული გამოყენება. მსურს, ყველა ჩემი პრეზენტაციისას გამოვიყ-

ენო ცნებების რუკა.“ 

მეორე სტუდენტმა დაწერა: „უფრო მარტივი იქნება ცნებების რუკების გამოყე-

ნება სამეცნიერო კურსებში, თუმცა საგანმანათლებლო კურსებში მათი გამოყენება 

ჩემთვის საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. ჩემთვის პრობლემური საკითხი იყო მთლიანი 

ტექსტური ინფორმაციის ცნებების რუკაში კონვერტირება. ეს ამოცანა თითქმის შეუ-

სრულებლად მეჩვენება. ძალიან რთულია ამ ინსტრუმენტის ჰუმანიტარულ, ან 

სოციალურ მეცნიერებებში გამოყენება. იგი უფრო მეტად შეესაბამება მეცნიერებებს.“ 

კიდევ ერთმა სტუდენტმა დაწერა: „ჩვენ ვიწყებთ პრობლემის გადაჭრის ახალი 

მეთოდების აღმოჩენას. ცნებების რუკები, როგორც წესი, წარმოადგენს წრეებში ან 

კვადრატებში გამოსახულ იდეებსა და ინფორმაციას, რომლებსაც იგი კავშირის 

ფორმის ამსახველი ისრებით აერთებს იერარქიული სტრუქტურის სხვადასხვა განშ-

ტოებებთან. ჩემთვის ეს ყველაფერი  თითქოს აზროვნების ახალ მეთოდს წააგავდა გა-

ნათლების სფეროში არსებული პრობლემების გადასაჭრელად.“  

ჩემთვის, როგორც სასწავლო კურსის ლექტორისთვის, აღნიშნული მისია 

სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენდა. შევეცადე ინსტრუმენტი პრაქტიკაში გამომე-

ყენებინა. ავირჩე თემა, არაბული საზოგადოების თემების სოციალური ადათ-წესების 

შედარებითი ანალიზი ქვეყნის ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნაწილებს შორის. თავდაპირ-

ველად, საათები დამჭირდა წარმატების მისაღწევად, დროთა განმავლობაში კი ვიგრ-

ძენი ინსტრუმენტის ეფექტურობა. საინტერესო იყო ჩემი პრეზენტაციების კონვერ-

ტირება და მორგება აღნიშნულ ინსტრუმენტზე. ეს იყო აზრების ორგანიზებისა და 

შემოქმედებითი აზროვნების განვითარების კიდევ ერთი გზა.  

    ერთი სემესტრის შემდეგ, წარჩინებულმა სტუდენტებმა დაიწყეს პროცესის წარმარ-

თვა და ინსტრუმენტის სწავლება სხვა სტუდენტებისთვის. დღეისთვის, კოლეჯის 

სტუდენტების უფრო და უფრო დიდი ნაწილი იყენებს ცნებების რუკებს. მომდევნო 
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სემესტრში, სტუდენტები შეეცდებიან ინსტრუმენტის გამოყენებას სკოლებში თავია-

ნთი პრაქტიკების მსვლელობისას. კოლეჯი, თავის მხრივ, შეეცდება სკოლის მასწავ-

ლებლებს გადასცეს ცნებების რუკების შესახებ ცოდნა, როგორც მათი პროფესიული 

განვითარების ნაწილი. ეს სპირალური გზა უზრუნველყოფს, რომ უფრო მეტმა ადა-

მიანმა გამოიყენოს აღნიშნული ინსტრუმენტი მრავალფეროვან საგანმანათლებლო 

სფეროებში. 
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ცნების რუკების შედგენა:  
უპირატესობები და გამოწვევები უმაღლეს განათლებაში 

კრისტიან ტოლენტინო მაჩადო და ანა ამელია კარვალიო 
 

(სტატია ჟურნალიდან: THE JOURNAL OF CONTINUING HIGHER EDUCATION 

2020, VOL. 68, NO. 1, 38–53  (Concept Mapping: Benefits and Challenges inHigher Education) 

 

აბსტრაქტი 
 

სტუდენტებისთვის უმნიშვნელოვანეს საჭიროებას წარმოადგენს კრიტიკული 

აზროვნების, პრობლემის გადაჭრისა და ცნებების სიღრმისეული აღქმის უნარების 

განვითარება. ცნების რუკები ითვლება საგანმანათლებლო ინსტრუმენტად, რომელიც 

ხელს უწყობს შინაარსიან სწავლებას და აჩვენა მისი პოტენციური ეფექტები 

სასწავლო პროცესში. მოზრდილთა/უმაღლეს განათლებაში ჩატარებული კვლევების 

საფუძველზე, ამ მიმოხილვის მიზანია გამოავლინოს ცნების რუკების საქმიანობის 

შედეგები და განიხილოს მათი სარგებელი და გამოწვევები პედაგოგიურ პრაქტიკა-

ში.დასკვნებმა აჩვენა, რომ ცნების რუკები ხელს უწყობს: კრიტიკული აზროვნების 

უნარების განვითარებას; თეორიასა და პრაქტიკას შორის ინტეგრაციას; ტექნოლოგი-

ების ჩართვას სასწავლო პროცესში; ავითარებს შინაარსიან სწავლებას, ხელს უწყობს 

სტუდენტთა თანამშრომლობას, შეიძლება გამოიწვიოს უკეთესი აკადემიური ქულები 

და შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც სწავლის პროგრესის შეფასების ინსტრუ-

მენტი და ზოგადად, როგორც სწავლის შეფასების ინსტრუმენტი. დასკვნები ასევე 

მიუთითებს აკადემიურ პრაქტიკაში ცნების რუკების ინტეგრირების გამოწვევებზე, 

მაგალითად, სტუდენტებს აქვთ ცნებებისა და მათი შორის კავშირის ფორმების, 

ბმულების შერჩევის სირთულეები, სტუდენტების წინააღმდეგობა და პროგრამული 

გამოყენების სირთულეები. თუმცა, აღსანიშნია ის ფაქტიც, რომ აღნიშნული შეზღუ-

დვები არ აფერხებს სტუდენტების მხრიდან ცნებების რუკების მიღების პროცესს.  

 

შესავალი 
 

       ცნებების რუკები პირველად შეიმუშავა ჯოზეფ დ. ნოვაკმა 1972 წელს აუსუბელის 

კონსტრუქტივისტული ეპისტემოლოგიისა და შინაარსიანი სწავლების თეორიის სა-

ფუძველზე (1963). კონსტრუქტივიზმის მიდგომის თანახმად, მასწავლებლებმა უნდა 

შეასრულონ ფასილიტატორის ფუნქცია, და მათი მთავარი როლი უნდა გამოიხატე-

ბოდეს დახმარებაში  სტუდენტების მიმართ, გახდნენ აქტიური მოსწავლეები ცოდნის 

წინა გამოცდილებაზე დაფუძნებით (Schunk, 2000). 
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ცნებების რუკები ასახავენ იდეებს იერარქიულ სტრუქტურაში და აერთიანებს 

მათ ერთმანეთთან განმარტებითი კვანძებისა და ბმულების დახმარებით. განმარტე-

ბითი კვანძები წარმოადგენს ცნებებს, ხოლო კავშირები კი - ცნებებს შორის ურთიერ-

თობებს. ორი ან მეტი ცნება შეიძლება დაკავშირებული იყოს ერთმანეთთან სიტყვე-

ბით, რომლებიც ქმნიან წინადადებებს (სურათი 1). ცნებების რუკა არის ინსტრუმე-

ნტი, რომელიც არაერთხელ დადასტურდა, რომ დადებითად აისახება სტუდენტის 

სწავლის ხარისხზე და წარმატებით იქნა მიღებული უმღლესი განათლების ფარგლე-

ბში (Ritchhart, Turner, & Hadar, 2009), და არატრადიციულ განათლების მიმდევარ 

სტუდენტებში (მაგალითად: ზრდასრული შემსწავლელები; Hay, Tan, & Whaites, 

2010). 
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შინაარსიანი სწავლების დროს, მოსწავლე/სტუდენტი აერთიანებს ახალ ცნებე-

ბსა და წინადადებებს უკვე ნცნობ ცნებებსა და წინადადებებთან. შინაარსიანი სწავ-

ლის პროცესი აშენებს იერარქიულად ორგანიზებული ცნებებისა და წინადადებების 

ინტეგრირებულ ჩარჩოს ცოდნის მოცემული დონისთვის. საჭიროებამ, ნათლად 

აჩვენოს თუ როგორ იქნა ინტეგრირებული ახალი ცნებები დაწინადადებები მოსწა-

ვლის კოგნიტურ სტრუქტურაში, განაპირობა ახალი ინსტრუმენტის შექმნა, სახელწ-

ოდებით ცნების რუკა (Novak, 1977). 

    სტუდენტებმა უნდა განავითარონ შინაარსიანი სწავლება ახალი იდეების, პროდუ-

ქტებისა და ცოდნის შესაქმნელად (Bereiter, 2002). ფაქტებისა და პროცედურების და-

მახსოვრება საკმარისი არ არის ამ უნარების გამომუშავების მისაღწევად (Biggs & Tang, 

2007). დე სიმონე (2007) აცხადებს, რომ ცნებების რუკების შედგენა სტუდენტებისგან 

მოითხოვს აქტიური როლის შესრულებას სწავლის პროცესში. ეს მეთოდი ეჭვქვეშ 

აყენებს მიმართულების დამახსოვრების და პასიური სწავლების ტრადიციულ სტრა-

ტეგიებს (Long & Carlson, 2011). სტუდენტებმა უნდა გაიარონ სპეციალური მოსამ-

ზადებელი კურსები ცნების რუკების შესახებ სტრუქტურირებული რეფლექსიის-

თვის, რათა გააძლიერონ თეორიული პრაქტიკის კავშირები ცოდნის სხვადასხვა 

გზით ორგანიზების, დაკავშირებისა და შერწყმის ფუქნციებით, რაც თავის მხრივ 

ხელს უწყობს პროფესიის მნიშვნელოვანი საკითხების გაგებას (Kinchin, Cabot, & Hay, 

2008). 

         ცნების რუკები შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც სწავლის სტრატეგია მო-

ზრდილთა განათლებაში. ლიტერატურის პროცენტულად საკმაოდ დიდი ნაწილი 

ხშირად წარმოადგენს სტუდენტთა გამოწვევებს, არა მხოლოდ ახალი ინფორმაციის 

ათვისების მხრივ, არამედ მისი ინტეგრირებით ზრდასრულთა განათლების სფეროს 

მათეულ აღქმაში. ცნებების რუკები ასევე შეიძლება შეიცავდეს ცნებების კავშირს კონ-

კრეტული პიროვნების გამოცდილებებსა და არჩევანთან და იმ ცოდნასთან, რომელ-

საც აღნიშნული პიროვნება აგროვებს ამ გამოცდილებებითა და არჩევანის საშუალე-

ბით; ან ახალი ცოდნის ექსპერიმენტულ ჩარჩოსთან დაკავშირებას (Daley & Cervero, 

2014; Hay et al., 2010). სტუდენტებს კი, სხვა უნარებთან და გამოცდილებასთან ერ-

თად, მოსალოდნელია, განუვითარდეთ კრიტიკული აზროვნების უნარები. ამასთან, 

სტუდენტებს ხშირად უჭირთ კრიტიკული აზროვნებისა და შეფასების შესახებ ცოდ-

ნაში წარმატების მიღწევა (Sachs, 2002). დიდი როდენობით ინფორმაციის შესა-

ნარჩუნებლად, კრიტიკული აზროვნების უნარების ინტეგრირებისათვის და მთელი 

რიგი დიდი სირთულის პრობლემების გადასაჭრელად საჭიროა სწავლა-სწავლე-

ბისათვის ალტერნატიული სტრატეგიების შემუშავება-დანერგვა. ცნებების რუკების 

დახმარებით სტუდენტებსა და მოსწავლეებს უნდა შეეძლოთ აუდიტორიაში მიღე-
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ბული დიდაქტიკური მიზნების პრაქტიკაში გამოყენება,  სადაც პროფესიული წა-

რმატების მისაღწევად საჭიროა კრიტიკული აზოვნებისა და პრობლემის გადაჭრის 

უნარები (Latif, Mohamed, Dahlan, & Nor, 2016). 

 

 

ცხრილი N1. ნაშრომების ცოდნის სფეროები ცნებების რუკების შესახებ 

 

სფერო ნაშრომი რეფერენსები 

საექთნო 24 

Akinsanya& Williams, 2004; All & Havens, 1997; All 

&Huycke, 2007; All et al., 2003; Bressington et al., 2018; 

Chen et al., 2011; Gerdeman et al., 2013; Ghojazadeh et 

al., 2014; Gul &Boman, 2006; Harrison & Gibbons, 2013; 

Hicks-Moore, 2005; Hsu & Hsieh, 2005; Hsu et al., 2016; 

Irvine, 1995; Kaddoura et al., 2016; Kinchin& Hay, 2005; 

Latif et al., 2016; Lee et al., 2013; Moattari et al., 2014; 

Senita, 2008; Trevisani et al., 2016; Vacek, 2009; Wheeler 

& Collins, 2003; Wilgis& McConnell, 2008 

სამედიცინო 14 

Addae et al., 2012; Baig et al., 2016; Cutrer et al., 2011; 

Daley & Torre, 2010; Dinarvand&Vaisi-Raygani, 2013; 

Gonzalez et al., 2008; Ho et al., 2014; Joshi & Vyas 2018; 

Leauby et al., 2010; Saeidifard et al., 2014; 

Surapaneni&Tekian, 2013; Torre et al., 2007; Torre, 

Durning, & Daley, 2013; Veronese et al., 2013 

განათლება 6 
Beyerbach, 1988; Erdem et al., 2009; Harris &Zha, 2013; 

Safar et al., 2012; Schwendimann, 2015; Vanhear, 2012 

ინჟინერია 3 
Bes Pia et al., 2011; Tseng et al., 2013; Violante&Vezzetti, 

2015 

ფარმაცია 3 Carr-Lopez et al., 2014; Hill, 2004; Vadlapatla et al., 2014 

მარკეტინგი 2 Heidt, 2015; Maria et al., 2015 

გამოყენებითი 

მეცნიერებები 
1 

Maree et al., 2013 

კომპიუტერული 

არქიტექტურა 
1 

Aydogan& Ergun, 2016 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 
1 

Yen et al., 2012 
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სტომატოლოგია 1 Hay et al., 2010 

ფინანსური აღრიცხვა 1 Greenberg &Wilner, 2015 

მიკრობიოლოგია 1 Kinchin et al., 2005 

ხარისხის მენეჯმენტი 1 Katiliute&Daunoriene, _ 2011 

სოციალური მეცნიერებები 1 Wu et al., 2016 

 

ეს სტატია მიზნად ისახავს პედაგოგებისა და მკვლევრებისათვისუმაღლეს გა-

ნათლებაში ჩართული სტუდენტების სწავლებისა და შეფასების ინსტრუმენტის - 

ცნებების რუკების შესახებ სტრუქტურირებული მიმოხილვის მიწოდებას. იგი განი-

ხილავს ცნებების რუკებს, როგორც პედაგოგიური ინსტრუმენტის პოტენციურ ეფექ-

ტებს უმაღლეს განათლებაში ტრადიციული სტუდენტებისა და ზრდასრული შემსწა-

ვლელებისთვის.  

ამ სტატიაში წარმოდგენილი მიმოხილვა მიზნად ისახავს შემდეგ კითხვებზე 

პასუხის გაცემას: რა სარგებელი და გამოწვევები აქვს უმაღლეს სასწავლებლებში ცნე-

ბების რუკების ინსტრუმენტის დანერგვას? 

 

მეთოდები 

      სისტემური მიმოხილვის მიზნით, 1988-2018 წლების ბიბლიოთეკის მონაცემთა 

ბაზა შეირჩა. მონაცემთა ბაზები კი, რომლებიც შესწავლილ იქნა აღნიშნული კვლევის 

ფარგლებში მოიცავს: Academic One File, Academic Search Complete, Business Source 

Complete, CINAHL, CINAHL Plus, Directory of Open Access Journals, ERIC, MEDLINE, 

Psychology and Behavioral Sciences Collection, Science Citation Index, Science Direct, 

Scopus, და Social Sciences Citation Index. ძიებისას გამოყენებული ძირითადი 

ტერმინები კი ასე გამოიყურება: „ცნების რუკა“; „შინაარსიანი სწავლება“; „უმაღლესი 

განათლება“; „კოლეჯი“ ან „უნივერსიტეტი“. 

ერთიანობაში 4 878 სტატია იქნა ნაპოვნი, რომლებიც მოიცავს საძიებო ტერმი-

ნთა ერთობლიობას. აღნიშნული კვლევისთვის რელევანტური სტატიების შესარჩე-

ვად შემდეგი ნაბიჯები გადაიდგა: პირველ რიგში, ავტორებმა სტატიების შესარჩევად 

გამოიყენეს შემდეგი კრიტერიუმები: ყურადღება გამახვილებული უნდა ყოფილიყო 

ცნებების რუკების გამოყენებაზე უმაღლესი განათლების ფარგლებში. შეუსაბამო 

სტატიები კი გამოირიცხა შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: დუბლირებული ნაშ-

რომები; არაინგლისურენოვანი ნაშრომები; ცნებების რუკების გამოყენების პრაქტიკა 

უმაღლესი განათლების გარდა სწავლების სხვა რომელიმე საფეხურზე; ნაშრომები, 

სადაც აღწერილი იყო ცნებების რუკების გამოყენების მაგალითები, მაგრამ არა 

საგანმანათლებლო კონტექსტში; ან სტატიები, სადაც ცნებების რუკების სასწავლო 
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პროცესში გამოყენების პრაქტიკა არ იყო სწავლების შედეგებზე ორიენტირებული. 

ბოლო საფეხურზე კი ჩატარდა ლიტერატურის ანალიზი.  

 

შედეგები 

ამ მიმოხილვისთვის შეირჩა 60 ნაშრომი ცოდნის სხვადასხვა სფეროდან, 

როგორც ეს მოცემულია ცხრილი N 1-ში. შედეგების მიხედვით, ჯანდაცვის სფეროში 

აკადემიურ პრაქტიკაში ცნებების რუკების გამოყენების შესახებ ყველაზე მეტი ნაშ-

რომია წარმოდგენილი, განსაკუთრებით საექთნო კვლევებში (24), რასაც მოჰყვა მედი-

ცინის (14), სააფთიაქო (3), სტომატოლოგიური მედიცინის (1) და მიკრობიოლოგიის 

(1) კვლევები შესაბამისი რაოდენობებით. ნაშრომები შეფასდა განხილული თემებისა 

და მიღწეული დასკვნების შესაბამისად.  

ცნებების რუკებს მრავალმხრივი დანიშნულებით იყენებენ სხვადასხვა მიზნე-

ბის მისაღწევად. 60 ნაშრომიდან 14 მიზნად ისახავდა ცნებების რუკების დახმარებით 

სტუდენტთა კრიტიკული აზროვნების უნარების განვითარებას, რომელთა უმეტესო-

ბა საექთნო სასწავლო კურიკულუმებიდან იყო. გარდა ამისა, მედიცინის (3) და 

საექთნო (9) სფეროს ნაშრომებმა შეაფასა თეორიული ცოდნისა და კლინიკური პრაქ-

ტიკის ინეგრაცია, როგორც ცნებების რუკების ინსტრუმენტის გამოყენების შედეგად 

მიღებული სარგებელი. ცნებების რუკების სარგებელი, როგორიცაა მაგალითად: გაუ-

მჯობესებული ქულები; სწავლის პროგრესი; კლაბორაციული სწავლება; ტექნოლო-

გიების ჩართვა და შინაარსიანი სწავლება წარმოდგენილი იყო ცოდნის სხვადასხვა 

სფეროებში. ფაქტია, რომ სწავლების პროცესში ცნებების რუკები შესაძლებელია გა-

მოყენებულ იქნას სხვადასხვა პოტენციური სარგებლის მიღების თვალსაზრისით, 

რაც ხელს შეუწყობს უმაღლესი განათლების ხარისხის ამაღლებას სასწავლო გარე-

მოში.  

შემდეგ ქვეთავებში გაანალიზებულია ცნებების რუკების აკადემიურ პრაქტიკაში 

გამოყენების თითოეული კონკრეტული სარგებელი. 

 

 ცნებების რუკები ხელს უწყობს კრიტიკული აზროვნების უნარების 

განვითარებას 

სხვადასხვა მკლევრებმა აჩვენეს, რომ ცნებების რუკები ეფექტურია სტუდენტთა 

კოგნიტური კრიტიკული აზროვნების უნარებისა და გონებრივი ჩვევების გასავითა-

რებლად (Chen, Liang, Lee, & Liao, 2011; Daley, 2002; Latif et al., 2016; Moattari, Soleimani, 

Moghaddam, & Mehbodi, 2014; Wilgis & McConnell, 2008). გარდა ამისა, ცნებების რუკე-

ბის შედგენა გულისხმობს ანალიზის, შეფასებისა და კრიტიკული მსჯელობის კოგნი-

ტური უნარების გამოყენებას, როგორც სასარგებლო ინსტრუმენტს კრიტიკული აზ-
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როვნების უნარების გასავითარებლად სტუდენტებში (All & Havens, 1997; Harris & 

Zha, 2013; Lee et al., 2013). მკვლევრები თანხმდებიან, რომ ცნებების რუკების შედგენა 

ეფექტური ინსტრუმენტია საექთნო სფეროს სტუდენტების კლინიკური გამოცდილე-

ბისთვის მომზადების პროცესში, ისევე როგორც, მათთვის კრიტიკული აზროვნების 

უნარების განვითარების პროცესში (Gerdeman, Lux, & Jacko, 2013; Hicks-Moore, 2005; 

Wheeler & Collins, 2003). მიმოხილვითი კვლევების დროს, ავტორებმა განმარტეს, რომ 

ცნებების რუკები ხელს უწყობს კრიტიკული აზროვნების უნარების გამომუშავების 

გამოცდილებას ფორმალურ და არაფორმალურ სასწავლო გარემოში (All & Huycke, 

2007; All, Huycke, & Fisher, 2003; Conceicao, Samuel, & Binieck, 2017; Gul & Boman, 2006; 

Vacek, 2009). 

 

 ცნებების რუკის გამოყენება დადებითად აისახება საგამოცდო ქულებზე 
 

 კვლევებმა აჩვენა, რომ ცნებების რუკების გამოყენება სტუდენტებს უბიძგებს უკე-

თესი საგამოცდო ქულების მოპოვებისკენ (Aydogan & Ergun, 2016; Bes Pia, Blasco-

Tamarit, & Munoz-Portero, 2011; Dinarvand & Vaisi-Raygani, 2013; Erdem, Yılmaz, & 

Oskay, 2009; Maree, van Bruggen, & Jochems, 2013; Veronese, Richards, Pernar, Sullivan, & 

Schwartzstein, 2013). მედიცინის კურსზე, ცნებების რუკების მექანიზმით შემსწავლე-

ლმა სტუდენტებმა ფინალურ გამოცდებზე უფრო მაღალი ქულები დაიმსახურეს, ვი-

დრე მათმა კოლეგებმა, რომლებსაც არ გამოუყენებიათ აღნიშნული მექანიზმი 

სასწავლო პროცესში (Joshi & Vyas, 2018; Surapaneni & Tekian, 2013). ცნებების რუკებმა 

გააუმჯობესა აკადემიური მოსწრება პრობლემის გადაჭრის საკითხებში და სტუდენ-

ტთა მოლოდინი/აღქმა ამ მეთოდის შესახებ სრულიად პოზიტიური იყო (Baig, Tariq, 

Rehman, Ali, & Gazzaz, 2016). 

 

 ცნებების რუკა ხელს უწყობს თეორიული ცოდნის პრაქტიკასთან ინეგრაციას 

  

       ცნებების რუკები საშუალებას აძლევს სტუდენტებს, დააკავშირონ  ახალი ცოდნა 

უკვე არსებულ ცოდნასთან. ამ გზით, მათ შეუძლიათ, დაეხმარონ პრაქტიკამდელ 

სტუდენტებს დააკვშირონ ბაზისური მეცნიერებები კლინიკურ პრობლემებთან (Aki-

nsanya & Williams, 2004; Veronese et al., 2013). ჯანდაცვის სტუდენტებს სჭირდებათ 

საგანმანათლებლო კუთხით ეფექტური სტრატეგია თეორიის პრაქტიკასთან ინტეგ-

რაციისთვის. ცნებების რუკების მიდგომა შეიძლება სასარგებლო იყოს საექთნო სფე-

როს სტუდენტებისთვის თეორიული ცოდნის კლინიკურ ცოდნასთან ინტეგრირების-

თვის, აღქმის უფრო მაღალი დონის გამოსამუშავებლად (All & Havens, 1997; Bressin-

gton, Wong, Lam, & Chien, 2018; Daley & Torre, 2010; Hicks-Moore, 2005; Torre et al., 
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2007; Wheeler & Collins, 2003). გარდა ამისა, ცნებების რუკების შედგენა ეხმარება 

საექთნო სფეროს სტუდენტებს უკეთესი კლინიკური გადაწყვეტილებების მიღების 

პროცესში, ასევე კლინიკური განსჯის უნარ-ჩვევებისა და ავტონომიის გამომუშა-

ვების პროცესში (Gerdeman et al., 2013; Kaddoura, VanDyke, Cheng, & Shea-Foisy, 2016; 

Trevisani et al., 2016). ცნებების რუკების შექმნის პროცესი დაეხმარა სტუდენტებს სა-

კუთარი სწავლების რეფლექსიისა და იმის დემონსტრირებაში, რომ მათი თეორიული 

ცოდნის ტრანსფერი შესაძლებელია პრაქტიკულ გარემოში (Harrison & Gibbons, 2013). 

 

 ცნებების რუკები ხელს უწყობს სწავლის მიმდინარეობას და შეფასებას 
 

         ერთი სემესტრის განმავლობაში, სტუდენტურმა ჯგუფებმა შექმნეს ცნებების 

რუკები ერთ (Hill, 2004) ან მეტ თემაზე (Beyerbach, 1988; Hsu & Hsieh, 2005). სტუდენ-

ტების მიერ შექმნილი ცნებების რუკები უფრო დახვეწილი გახდა კურსის მსვლელო-

ბის პროცესში (Cutrer, Castro, Roy, & Turner, 2011; Wilgis & McConnell, 2008). ცნებების 

რუკების ფართო გამოყენება აშკარა იყო, როგორც შეფასების, თვითშეფასების და მოს-

წავლეთა წინასწარი ცოდნისა და შეძენილი ცოდნის ცვლილების თვალსაზრისით 

(Hay, 2007). მასში მოცემულია კონკრეტული და ვიზუალური მტკიცებულებები, რომ 

ცნებების რუკების შედგენა შეიძლება ძლიერი დამატება იყოს სწავლებისა და შეფა-

სების მეთოდებისათვის. ავტორთა აზრით, ცნებების რუკები შეიძლება იყოს ალტერ-

ნატიული განმავითარებელი ან შემაჯამებელი შეფასების მეთოდი, კერძოდ, ზრდას-

რული მოსწავლეებისთვის (Hay et al., 2010). ცნებების რუკები საშუალებას აძლევს 

როგორც სტუდენტებს, ასევე ლექტორებს/მასწავლებლებს კურსის დასაწყისში მოახ-

დინონ არსებული ცოდნის პრეზენტირება, მოგვიანებით კი იმ ცოდნის, რომელიც 

მიიღეს გარკვეული პროგრესის შედეგად (Maria, Dimitris, Garifallos, Athanasios, & 

Roumeliotis, 2015). 

 

 ცნებების რუკა ხელს უწყობს კოლაბორაციულ სწავლებას 
 

       ცნებების რუკების კოლაბორაციულ რეჟიმში გამოყენების აქტივობამ სტუდენ-

ტებს მისცა დამატებითი გარეგანი მოტივაცია დავალებებში აქტიური მონაწილეობი-

სთვის (Kinchin et al., 2005). ჯგუფებში სტუდენტებს მოუწოდეს ქონოდათ კომუნი-

კაცია, განეხილათ არასწორი წარმოდგენები, გაეზიარებინათ ერთმანეთისთვის ეჭვე-

ბი და მოსაზრებები ინტეგრირებული ცნებების რუკების შემუშავების პროცესში (Hsu 

& Hsieh, 2005; Maria et al., 2015). ნათელი ვიზუალიზაციის მაღალმა ხარისხმა ცნებე-

ბის რუკა აქცია გამონაკლის საშუალებად იდეების გაცვლისთვის კოლაბორაციული 

ცოდნის კონსტრუირებისას (Schwendimann, 2015). გარდა ამისა, ამ ინსტრუმენტმა 
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მასწავლებლებსა და ლექტორებს მისცა საშუალება მოსწავლეთა და სტუდენტების 

არასწორი წარმოდგენების იდენტიფიკაციისა და გამოსწორებისათვის (Daley & Torre, 

2010; Torre et al., 2007), ასევე ხელი შეუწყო დიალოგის პროცესს მასწავლებლებსა და 

მოსწავლეებს შორის (Hay, 2008; Kinchin, 2003). ცნებების რუკების კოლაბორაციულ 

რეჟიმში შედგენა საშუალებას გვაძლევს გავეცნოთ და შევისწავლოთ გუნდების პო-

ტენციური შესაძლებლობები (George-Walker & Tyler, 2014). ასევე, ამ ტიპის ცნებების 

რუკების შედგენა სტუდენტებს დადებით გამოცდილებას სძენს, რამდენადაც ის 

ასტიმულირებს მათ მონაწილეობას, ინტელექტუალურ ძალისხმევის მაქსიმალურ გა-

მოყენებას, ურთიერთქმედებას და ჩართულობას (Kinchin & Hay, 2005). აუდიტორია-

ში თუ სასწავლო ოთახში ეს მეთოდი დაეხმარა სტუდენტებსა და მოსწავლეებს, გააც-

ნობიერონ კოლაბორაციული მუშაობის უპირატესობები (Katiliute & Daunoriene,2011), 

ასევე განამტკიცა მათი გუნდური მუშაობის უნარები (Hill, 2004). დისკუსიებმა 

უზრუნველყო წყვილებში და თვითშეფასების შესაძლებლობები და ხელი შეუწყო 

სტუდენტების მიერ კრიტიკული განსჯის უნარების განვითარებას (Gerdeman et al., 

2013). უფრო მეტიც, კოლაბორაციული ცნებების რუკების შემუშავება მოხერხებადია 

ონლაინ დისკუსიების დროს და შესაძლებელია დაეხმაროს სტუდენტებს ორმხრივი 

ცოდნის აგებაში (Wu, Chen, & Hou, 2016). 

 

 ცნებების რუკები შესაძლებელია იყოს სასწავლო/სწავლების ინსტრუმენტი 
 

          ცნებების რუკები ითვლება სასწავლო ინსტრუმენტად სწავლისა და სწავლების 

ხელშესაწყობად, რადგან ისინი შეძენილი ცოდნის ვიზუალურ წარმოდგენას გვთავა-

ზობენ. ცნებების რუკა გამოყენებულ იქნა, როგორც აქტიური სწავლების ტექნიკა, 

რომელიც სტუდენტებისთვის იყო ერთგვარი გამოწვევა, გამოეყენებინათ კლასში 

ნასწავლი ცნებები (Vadlapatla, Kaur, & Zhao, 2014). სასწავლო გარემოს გასაუმჯობესე-

ბლად, უმჯობესია ცნებების რუკების სხვა სასწავლო სტრატეგიებთან შერწყმა. კო-

ლაბორაციულ სწავლებასთან, დიალოგთან და უკუკავშირის აქტივობებთან დაკავში-

რებული ცნებების რუკები ყველაზე ეფექტური სასწავლო ინსტრუმენტია. მკლევრე-

ბმა შეადარეს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სწავლების ორი მეთოდი: ცნებების 

რუკები და ლექციაზე დაფუძნებული მეთოდი. დასკვნებმა აჩვენა ცნებების რუკების 

დადებითი გავლენა სასწავლო პროცესზე (Saeidifard, Heidari, Foroughi, & Soltani, 2014). 

ადაემ, უილსონმა და ქარინგტონმა (2012) შეადარეს სტუდენტების აღქმა/მოლოდი-

ნები პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლის (PBL) მეთოდსა და მოდიფიცირებულ 

პრობლემაზე დაფუძნებულ მეთოდს შორისცნებების რუკებთან ერთად. სტუდენ-

ტების პასუხები გვაჩვენებს, რომ მოდიფიცირებულიპრობლემაზე დაფუძნებული 

მეთოდიცნებების რუკებთან ერთად ხელს უწყობს სხვადასხვა უნარებისა და შესაძ-
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ლებლობების განვითარებას, როგორიც არის  კოგნიტური, მეტაკოგნიტური და ინტ-

ერპერსონალური უნარები. სხვა კვლევების მიხედვით, სადაც ცნებების რუკები შედა-

რებულია სწავლების ტრადიციულ მეთოდებთან, ცნებების რუკები შეიძლება ეხმარე-

ბოდეს სტუდენტებს ცნებების უკეთ გაგებაში (Cutrer et al., 2011; Ho, Kumar, & 

Velan,2014; Veronese et al., 2013). გრინბერგმა და ვილნერმა (2015) აჩვენეს, რომ ცნე-

ბების რუკებს შეუძლიათ, ინსტრუქტორებს დაეხმარონ თავიანთი პრეზენტაციების 

ორგანიზებაში, სტუდენტთა მხრიდან სწავლის გაუმჯობესების მიზნით.  

        ცნებების რუკები, როგორც გამოცდილება გვეუბნება, სასარგებლო მეთოდია გა-

მოცდებისთვის მომზადების პერიოდში და ასევე გამოიყენება, როგორც ტრადი-

ციული ლექციების შემაჯამებელი ინსტრუმენტი (Aydogan & Ergun, 2016; Schaal,2010). 

დინარვანდმა და ვაისი-რეიგანმა (2013) მიუთითეს, რომ დავალებებზე დაფუძნებუ-

ლი სწავლება ცნებების რუკის შედგენის გზით - როგორც საშინაო დავალება, ხელს 

უწყობდა ეფექტურ სწავლებას. ექსპერიმენტულ ჯგუფში (Maree and colleagues (2013), 

სტუდენტები მუშაობდნენ წერილობით კოლაბორაციული მულტიმედია-რუკების 

გამოყენებით და შედეგად დააგროვეს უკეთესი ქულები საბოლოო ტესტირებისას.  

ცნებების რუკები სწავლებისა და სწავლის პროცესში გამოყენებულ უნდა იქნას შემთ-

ხვევების ანალიზის (case studies) დახმარებით, განსაკუთრებით ზრდასრულთა განა-

თლებაში. თავდაპირველად, ცნებების რუკები შემუშავდა იმისთვის, რომ სტუდენ-

ტებს დაედგინათ ძირითადი ცნებების სფეროები და როგორ ეხებოდა აღნიშნული 

ცნებების სფეროები მათ პირად გამოცდილებას. დისკუსიებისა და შემთხვევის შესა-

ხებ ინფორმაციის მიღების შემდეგ იქმნება მეორე რუკა. მეორე ცნების რუკაზე ინტეგ-

რირებულ იქნა ახალი ცნებები, რომლებიც სტუდენტებმა მიიღეს შემთხვევის შესახებ 

კითხვის და დისკუსიის შემდეგ. საბოლოოდ, სტუდენტებს საშუალება მიეცათ, 

ამოიცნონ სხვა პოტენციური ქმედებები, რაც შეიძლება განხორციელდეს კონკრეტულ 

შემთხვევებში, ახალ ცოდნაზე დაფუძნებით, და ასევე მათთვის შესაძლებელი გახდა 

მათივე პროგრესის მონიტორინგი (Daley, Morgan, & Beman, 2016). 

 

 ცნების რუკები ხელს უწყობს ტექნოლოგიების ჩართვას სასწავლო პროცესში 
 

             სტუდენტები უპირატესობას ანიჭებენ ციფრული (ელექტრონული) ცნებების 

რუკების შედგენას, ვიდრე სახელმძღვანელო რუკებს. შესაძლოა, ტექნოლოგიების 

გამოყენება იყო მოტივატორი სტუდენტებისთვის და მისცა მათ საშუალება, უფრო 

მარტივი ცვლილებების განხორციელებისთვის (Erdem et al., 2009; Leauby, Szabat, & 

Maas, 2010), რაც შესაძლოა დამხმარეც კიაღმოჩნდეს მობილური სწავლების კონტე-

ქსტში (Yen, Lee, & Chen, 2012). განათლების მეცნიერებათა სტუდენტებმა აჩვენეს მნი-

შვნელოვანი პოზიტიური რწმენა, მოსაზრებები, აღქმა და დამოკიდებულება ცნებე-
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ბის რუკების ელექტრონული ფორმის მიმართ და მიიჩნევენ, რომ მას აქვს ცოდნის, 

სწავლისა და სწავლების გაძლიერების პოტენციალი (Safar, Alqudsi-Ghabra, & Qaba-

zard, 2012). 

            სურათზე დაფუძნებულ ცნებების რუკებზე დემონსტრირებულია უფრო სრუ-

ლყოფილი და მრავალფეროვანი სტრუქტურა, ტექსტზე დაფუძნებულ ცნებების 

რუკებთან შედარებით (Yen et al., 2012). გარდა ამისა, ცნებების რუკები შესაძლოა 

ონლაინ სადისკუსიო სისტემაში ჩაინერგოს, როგორც კოგნიტური ინსტრუმენტი  

(Wu et al., 2016). ცნებების რუკების უპირატესობა ის არის, რომ ტექნოლოგიასთან 

ასოცირებისას, ისინი აუმჯობესებენ სტუდენტების ჩართულობას და ხელს უწყობენ 

ცოდნის კონსტრუირებას (Daley, Canas, & Stark-Schweitzer, 2007). 

           შემოქმედებითი პრობლემის გადაჭრა - რეალური პრობლემების და გამოწვევე-

ბის გადაჭრის სტრატეგია შემოქმედებითობის გამოყენებით - დაინერგა ცნებების 

რუკების შექმნის პროცესში და სტუდენტებმა შექმნეს უკეთესი ცნებების რუკები 

(Tseng, Chang, Lou, & Hsu, 2013). ინტერნეტზე დაფუძნებული 3-D ცნებების რუკები 

დაეხმარა სტუდენტებს, რომლებმაც წარმოადგინეს სივრცითი შესაძლებლობების 

დეფიციტი (Violante & Vezzetti, 2015). 

 

 ცნებების რუკები ხელს უწყობს შინაარსიან სწავლებას 
 

          ცნებების რუკები ხელს უწყობს შინაარსიან სწავლებას, რადგან ის საშუალებას 

აძლევს სტუდენტებს, დააკავშირონ ახალი ცოდნა არსებულ ცოდნასთან (Irvine, 1995). 

ცნებების რუკები შეიქმნა იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს მოსწავლეთა მცდელობებს, 

შინაარსიანი სწავლების გზით მიიღონ განათლება ზრდასრულთა განათლების სფე-

როში. სტუდენტებისთვის თავიანთი საკითხავი მასალის შესახებ ცნებების რუკების 

შედგენის დავალება საკმაოდ ძლიერი გზა აღმოჩნდა იმისთვის, რომ მათ უკეთ 

გაეაზრებინათ იმ კონკრეტულ სფეროში არსებული ლიტერატურის რაობა და მნიშვ-

ნელობა. ისინი ადგენენ ცნებების რუკებს დავალებაში მოცემული ინფორმაციის ძი-

რითად ცნებებზე და შემდეგ აკავშირებენ მას სხვა საკითხავი მასალის ცნებებთან ან 

საკუთარ პირად გამოცდილებასთან. ეს პროცესი ეხმარება სტუდენტებს წაკითხული 

მასალის აღქმაში და იმ კავშირების ძიებაში, რომლებიც მათ ადრე შეიძლება ვერც კი 

შეემჩნიათ  (Daley & Cervero, 2014). 

     ქარ-ლოპეზმა, გალალმა, ვიასმა, პატელმა და გნესამ (2014) განაცხადეს, რომ ცნებე-

ბის რუკები ხელს უწყობსშინაარსიან სწავლებას დიდ საკლასო ოთახში.გარდა ამისა, 

ცნებების რუკებს შეუძლია დაეხმაროს სტუდენტებს მათი ცოდნის ინტეგრირებასა 

და შინაარსიანი სწავლების ხელის შეწყობაში (Bes Pia et al., 2011; Hill, 2004; Katiliute & 

Daunoriene,2011; Vanhear, 2012). 
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          საგანმანათლებლო მეცნიერებებში ჰიპერმედია-ჰიპერტექსტის გამოყენებით 

შექმნილ რუკებში მოცემულია ცნებებს შორის სწორად დამყარებული ურთიერთობე-

ბის უფრო მეტი რაოდენობა, რაც ხელს უწყობს სტუდენტების შინაარსიან სწავლებას 

(Erdem et al., 2009). მარტინმა და საუთვორტმა (2015) თავიანთ ლიტერატურაში აღმო-

აჩინეს ძლიერი მტკიცებულება იმისა, რომ ცნებების რუკებმა შეიძლება ზრდასრუ-

ლთა წიგნიერების პროგრამებს შესთავაზოს ზოგადი განათლების განვითარების 

შესაბამისი ალტერნატიული სტრატეგია.ცნებების რუკებმა აჩვენა, რომ მნიშვნელოვან 

გავლენას ახდენს მოსწავლეების აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელზე, პრობლემე-

ბის გადაჭრის უნარების გამომუშავებაზე, სწავლის სხვადასხვა სტრატეგიების გამო-

ყენებაზე, მეტაკოგნიციაზე, მოტივაციასა და შფოთვის შემცირებაზე. 

 

დისკუსია 

გამოწვევები, რომლებიც თავს იჩენს ცნებების რუკების შექმნისას 

            ცნებების რუკები ფართოდ იქნა გამოყენებული მოზრდილთა და უმაღლესი 

განათლების სხვადასხვა დისციპლინების მასშტაბით, როგორც ინსტრუმენტი, რომე-

ლიც ხელს უწყობს სტუდენტთა ჩართულობას შინაარსიანი სწავლების პროცესში 

(Novak, 2005). ცნებების რუკების შედგენა ხელს უწყობს სტუდენტებში ისეთი მნიშვ-

ნელოვანი უნარების განვითარებას, როგორიცაა: კრიტიკული აზროვნება, პრობლემის 

გადაჭრა და კოლაბორაცია (Addae et al., Wu et al., 2016). მეტიც, აღნიშნული რუკები 

ხელს უწყობს ცოდნის შენარჩუნებას (განმტკიცებას), არასწორი წარმოდგენების იდე-

ნტიფიცირებას და სტუდენტებისთვის დროული უკუკავშირის მიწოდებას (Cutrer et 

al., 2011). ცნებების რუკებმა შეიძლება გამოიწვიოს უკეთესი აკადემიური მოსწრება 

სხვადასხვა დარგებში (Aydogan & Ergun, 2016; Veronese et al., 2013). 

          მიუხედავად იმისა, რომ ცნებების რუკების წვლილი და მნიშვნელობა სასწავლო 

პროცესში საკმაოდ ნათელია, გასათვალისწინებელია რამდენიმე გამოწვევა, რომე-

ლიც თან ახლავს აღნიშნული ინსტრუმენტის პრაქტიკაში გამოყენებას.  

 

 ცნებები და მათ შორის კავშირები 
 

         ცნებების კატეგორიზაცია და მათ შორის სწორი კავშირის ფორმების შერჩევის 

პრობლემები არის ის სირთულეები, რომლებსაც სტუდენტები მუშაობის პროცესში 

აწყდებიან (Gonzalez, Palencia, Umana, Galindo, & Villafrade, 2008). ვუმ და მისმა კოლე-

გებმა (2016) აჩვენეს, რომ მოსწავლეებისთვის შეიძლება უფრო ადვილი იყოს 

ცნებების განსაზღვრა ვიდრე მათ შორის კავშირების ფორმების განსაზღვრა. სტუდე-

ნტებისთვის ცნებების რუკების პრაქტიკაში გამოყენების ძირითად გამოწვევა დაკავ-

შირებული იყო მისი სივრცითი ორგანიზაციის სირთულეებთან, რამაც შედეგად 
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გამოიწვია ინტერპრეტირების და განხილვის კუთხით რთულად აღსაქმელი ცნებების 

რუკების არსებობა (Veronese et al., 2013). მოსწავლეთა მხრიდან ცნებების რუკების მე-

ქანიზმის გამოყენების იმედგაცრუება შეიძლება შემცირდეს ინსტრუქტორთან 

ჯგუფური ან ინდივიდუალური კონსულტაციების ხარჯზე (Harrison & Gibbons, 2013). 

კოლაბორაციული ცნებების რუკები ბევრად უფრო მამოტივირებელია, განსაკუთრე-

ბით მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს შორის დიალოგისა და გაუმჯობესებული 

უკუკავშირის ხელშესაწყობად (Canas & Novak, 2008; Hay, 2008; Kinchin, 2003). 

 

 შრომატევადობა 
 

          ცნებების რუკების ერთერთი სუსტი ასპექტი, რომლებიც აისახა კიდეც სხვადას-

ხვა კვლევებში, არის ის, რომ სტუდენტები თვლიან, ცნებების რუკების შექმნა საკ-

მაოდ შრომატევადი პროცესია და მათ გამო იზრდება ისედაც უკვე საკმაოდ მძიმე 

აკადემიური დატვირთვა (Harrison & Gibbons, 2013). სტუდენტების უმეტესობა ასევე 

თანხმდება, რომ ინტერვენციის კიდევ ერთი სისუსტე არისდროის სიმცირე, რაც მათ 

აქვთ რუკების შესაქმნელად (Gonz alez et al., 2008). სხვა მსგავსი კვლევების ფარგლებ-

ში, ბევრმა სტუდენტმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ ცნებების რუკების შედგენა 

საკმაოდ რთული და დამაბნეველი ამოცანაა, და მათ წინასწარ რამდენჯერმე უნდა 

ცადონ მისი შექმნა, სანამ შეძლებენ შინაარსიანი ცნების რუკის ფორმირებას (Bifuh-

Ambe & Reid-Griffin, 2010; Brockevelt & Brydl-Andrews, 2011; Qadir, Zehra, & Khan, 

2011). ამასთან, ჰარისონმა და გიბონსმა (2013) თავიანთ კვლევაში აღნიშნეს, რომ მო-

ნაწილეთა უმეტესობამ მიიჩნია, რომ გამოცდილების მიღებისთანავე შემცირდა 

ცნებების რუკების შექმნისთვის საჭირო დროის მოცულობა. ამასთან, ტესტირებადი 

ონლაინ ცნებების რუკების გამოყენებამ შესაბამის უკუკავშირთან ერთად ხელი შეუწ-

ყო სტუდენტების ენთუზიაზმისა და ინტერესის შენარჩუნებას შესასწავლი თუ უკვე 

შესწავლილი საკითხების ირგვლივ. მეორე მხრივ, შინაარსობრივი და სტრუქტურუ-

ლი თვალსაზრისით თავისუფლება იზღუდება, როდესაც მოსწავლეები იწყებენ საკუ-

თარი ცნებების რუკების შედგენას კონკრეტული ცნებით ან თუნდაც მათი ჩამონათ-

ვალით (Canas, Novak, & Reiska, 2012). 

          ცნებების რუკების მექანიზმის გამოყენებისას მასწავლებლებმა უნდა იცოდნენ 

კონკრეტულად რა შედეგზე გასვლას აპირებენ და ეფექტურად წარმოადგენს თუ არა 

მათი ცნებების რუკები მათივე სასწავლო მიზნებს (Tzeng, 2010). 
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 სტუდენტთა დაბალი მიმღებლობა (წინააღმდეგობა) ცვლილებებისადმი 
 

           მკვლევარებმა აღნიშნეს, რომ სტუდენტებმა გარკვეული წინააღმდეგობა გამოა-

ვლინეს ცნებების რუკების გამოყენების მიმართ (Harrison & Gibbons, 2013). ზოგიერ-

თმა მათგანმა სირთულე დაინახა საკუთარი სწავლის პროცესში უფრო აქტიური 

როლის შესრულებაში (Gonzalez et al., 2008), შესაბამისად, მათთვის მიუღებელია 

სწავლის პროცესში უფრო აქტიური მეთოდოლოგიის გამოყენება (Trevisani et al., 

2016). მკვლევრებმა განმარტეს, რომ რთული ამოცანაა სტუდენტების სტიმულირება 

სწავლის კონკრეტული მიმართულების პრაქტიკიდან შინაარსიანი სწავლის პრაქტი-

კაზე გადასვლისთვის. გარდა ამისა, მკვლევართა ნაწილი ამტკიცებს, რომ ბევრი სტუ-

დენტი ჩვეულებრივ დამოკიდებულია სწავლის კონკრეტული მეთოდის ან მიმართუ-

ლების დაზეპირებაზე, ხოლო ცნებების რუკების შექმნის პროცესი აიძულებს მათ 

დააღწიონ თავი საკუთარ კომფორტის ზონებს და უბიძგებს მათ უფრო ინოვაციული 

და ჰოლისტური გზით ეძიონ ცნებები და მათ შორის ურთიერთობები (Baig et al., 

2016). გამომდინარე იქიდან, რომ სტუდენტთა უმეტესობა მორგებული და შეჩვეუ-

ლია ინსტრუქტორზე/ლექტორზე/ მასწავლებელზე ორიენტირებულ სწავლების 

პრაქტიკას, სტუდენტის მიერ მართულ, კოლაბორაციულ გარემოში მუშაობა შეიძლე-

ბა არასასიამოვნო (დისკომფორტის მომგვრელი) ყოფილიყო მათთვის (Wankat & 

Oreovicz, 2015). მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტების ინტელექტუალური პასიურობა 

დაძლეულ იქნას, ცოდნა აქტიურად იქნას მიღწეული, და თვითონ სწავლის პროცესი 

ხელახლა გაეცნოს არატრადიციული სწავლების ახალ სტრატეგიებს, რადგან სწავლი-

სა და ცოდნის კონსტრუქცია თითქმის მხოლოდ სტუდენტის პირად ინტერესზეა 

დამოკიდებული (Trevisani et al., 2016). 

         სტუდენტებმა ასევე გამოხატეს ნეგატიური დამოკიდებულებები, როდესაც ვერ 

გაიგეს, თუ რატომ უნდა შეექმნათ ცნებების რუკები (Harrison & Gibbons, 2013). მასწა-

ვლებლებს უნდა ჰქონდეთ მკაფიო ინსტრუქციული მიზნები ცნებების რუკების 

გამოყენებისთვის და მოსწავლეებს გაუზიარონ აღნიშნული მექანიზმის/მეთოდის 

მიზანი და სარგებელი (Kinchin, 2014).  თავდაპირველად, სტუდენტებს ჰქონდათ გარ-

კვეული ეჭვები და შიშები ამ ახალი დავალების შესახებ, მაგრამ ინსტრუქტორის/მას-

წავლებლის დროული ინსტრუქციებითა და მითითებებით მათი ნდობის მაჩვენებე-

ლი და მოტივაცია გაუმჯობესდა. დასაწყისში მკაფიო ინსტრუქციას გადამწყვეტი 

მნიშვნელობა აქვს სტუდენტების მხრიდან ამ დავალების აღქმისა და შესრულები-

სთვის (Vadlapatla et al., 2014). ამასთან, როდესაც მოსწავლეებს მიეცათ გარკვეული 

ცოდნა და გამოცდილება ცნებების რუკის შექმნის შესახებ, მათი წინააღმდეგობა თან-

დათან გაქრა (Veronese et al., 2013). 
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 პროგრამული სირთულეები 
 

            კიდევ ერთი გამოწვევა ცნებების რუკებთან მიმართებაში არის პროგრამული 

უზრუნველყოფა. სტუდენტებმა აღნიშნეს, რომ მათ არ ჰქონდათ ეს პროგრამა სახლე-

ბში, არ ჰქონდათ მის შესახებ ინფორმაცია, რაც საბოლოო ჯამში იმედგაცრუებას 

იწვევდა მათში  (Harrison & Gibbons, 2013). ამასთან, სტუდენტთა უმეტესობის თქმით, 

ცნებების რუკების შესახებ უარყოფითი დამოკიდებულება პროგრამის ცოდნისა და 

მასთან პრაქტიკული მუშაობის ზრდის პარალელურად მცირდება. ციტირებულ ლი-

ტერატურაში მოცემულია საყურადღებო ინფორმაცია ცნებების რუკების პროგრამის 

გავლენის შესახებ სტუდენტთა სწავლის შედეგებზე, დამოკიდებულებებსა და მოტი-

ვაციაზე, აგრეთვე სწავლების პრაქტიკაზე (Safar et al., 2012). მასწავლებლები კარგად 

უნდა იყვნენ ინფორმირებულნი იმის შესახებ, თუ როგორ შეუძლიათ გამოიყენონ და 

ინტეგრირდნენ ტექნოლოგიაში, და გამოიყენონ იგი, როგორც შემეცნებითი და თა-

ნამშრომლობითი ინსტრუმენტი, ასევე აღმოაჩინონ ახალი გზები, თუ როგორ უნდა 

გავრცელდეს ეს ცოდნა მათ სტუდენტებზე (Abadiano, Kurkjian, & Abed,2001). სტუ-

დენტებმა აღნიშნეს, რომ მნიშვნელოვანი იქნებოდა საწყის ეტაპზე სამუშაო შეხვე-

დრის შეთავაზება ცნებების რუკების შესახებ თეორიულ და ტექნიკურ ასპექტებთან 

დაკავშირებით და რომ ეს შეხვედრები იყოს საკმარისი დროითი ხანგრძლივობის, 

იმისთვის, რომ მონაწილეებმა შეძლონ ელექტრონული ცნებების რუკების შექმნა - 

მიიღონ გარკვეული პრაქტიკა (Chiu & Cheng, 2017). 

 

 

დასკვნა 
 

          ცნებების რუკას აქვს პოტენციალი, რომ იყოს ინსტრუმენტი სწავლისა და 

სწავლების დასახმარებლად და შეუძლია ზრდასრულთა/უმაღლესი განათლების ხა-

რისხის ამაღლება. განსაკუთრებით ზრდასრულთა განათლებაში, ცნებების რუკებს 

მრავალჯერადი გამოყენება აქვთ: საკითხავი მასალის აღქმისა და გაგების გაუმჯობე-

სება; კაზუსების (შემთხვევების) ანალიზი; რეფლექსიური აზროვნების ხელშეწყობა 

და კვლევითი უნარების სწავლება (Daley, 2010). 

          შეზღუდვების მიუხედავად, არსებობს მტკიცებულება ცნებების რუკების ეფექ-

ტურობის, როგორც შინაარსიანი სწავლების, კოლაბორაციული სწავლების, სტუდენ-

ტთა უკუკავშირის, კრიტიკული აზროვნებისა და სტუდენტთა ცოდნის ინოვაციური 

შეფასების მექანიზმის ხელშემწყობი ინსტრუმენტის შესახებ. ცნებების რუკების 

შედგენის პროცესი ხელს უწყობს პიროვნულ რეფლექსიას, სტუდენტებს საშუალებას 
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აძლევს შეისწავლონ და ასახონ (მოახდინონ რეფლექსია) საკუთარი მოსაზრებები, 

რწმენები და დაშვებები (Kinchin & Correia, 2017). 

    ამასთან, მასწავლებლებს უნდა ჰქონდეთ მკაფიო ინსტრუქციული მიზნები თა-

ვიანთ კლასებში ცნებების რუკების გამოყენების შესახებ.ცნებების რუკების გასაგებად 

და აღსაქმელად შეიძლება დაგვჭირდეს სწავლისა და სწავლების კონცეფციის შეც-

ვლა, რადგან ეს არის პრაქტიკა, რომელიც ხელს უწყობს შინაარსიან სწავლებას 

(Miller, Canas, & Novak, 2006). იმ მასწავლებლებისა და შემსწავლელებისთვის, რომ-

ლებიც ყურადღებას ამახვილებენ ცალკეული იდეების დამახსოვრებასა და დაზეპი-

რებაზე, შეიძლება სირთულეს წარმოადგენდეს ცნებების რუკების შექმნის, როგორც 

სწავლა-სწავლების მეთოდის  უპირატესობების დანახვა (Kinchin, 2001). სტუდენტე-

ბისთვის სარგებელს არ წარმოადგენს მათთვის ცნებების რუკების უბრალოდ, რო-

გორც ერთერთი სასწავლო აქტივობის მიწოდება, თუ მკაფიოდ არ არის განსაზღვ-

რული ამ ქმედების კონკრეტული მიზნები. მასწავლებლებს უნდა ჰქონდეთ ცნებების 

რუკების შესახებ კარგად განსაზღვრული კრიტერიუმები და უპირატესობების შესა-

ხებ ინფორმაცია, რომელიც წინასწარ უნდა მიაწოდოს საკუთარ სტუდენტებსა და 

მოსწავლეებს. სტუდენტები კი თავის მხრივ უფრო მოტივირებულები ხდებიან, რო-

დესაც წინასწარ აქვთ ინფორმაცია სწავლების პერიოდში ცნებების რუკების აქტი-

ვობების უპირატესობების შესახებ. ცნებების რუკები შეიძლება ასოცირებული იყოს 

აქტიური სწავლის სტრატეგიებთან, როგორიცაა: შემთხვევის შესწავლა, პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლება და სხვა.  

        ცნებების რუკების შესახებ კვლევებისა და სტატიების ანალიზის შედეგად, ინსტ-

რუქტორებისა და მასწავლებლებისთვის შესაძლებელი ხდება შეაფასონ და მიყვნენ 

სწავლების იმ გზას, რომელიც არასწორი წარმოდგენების გამოსწორების და დროული 

უკუკავშირის საშუალებას იძლევა, რაც თავის მხრივ, აუცილებელია სტუდენტთა 

ენთუზიაზმისა და ჩართულობის შესანარჩუნებლად. მისასალმებელია, რომ სწავლე-

ბის სტრატეგიები მრავალფეროვან შესაძლებლობებს აძლევს სტუდენტებს, შექმნან 

ცნებების რუკები. არსებობს მტკიცებულებები, რომ ცნებების რუკები პრაქტიკაში 

ხშირი გამოყენებბის შემდეგ უფრო დახვეწილი და მოქნილი ხდება. მიუხედავად 

იმისა, რომ არსებობს გარკვეული სირთულეები, სტუდენტები ამჯობინებენ, შექმნან 

ცნებების რუკები ელექტრონული პლატფორმების დახმარებით, ვიდრე ფანქრებით 

სუფთა ფურცლებზე. უფრო მეტიც, კვლევების თანახმად, კოლაბორაციულ კონტექს-

ტში, ჯგუფური მუშაობების შედეგად შექმნილი ცნებების რუკები უფრო ეფექტურად 

მუშაობს, რაც უზრუნველყოფს სწავლის პოზიტიურ გამოცდილებას და სტუდენტთა 

მხრიდან წინააღმდეგობის შემცირებას. მნიშვნელოვანია, რომ ჩატარდეს პირველადი 

ტრენინგ-კურსები გამოუცდელი სტუდენტებისთვის, რათა განისაზღვროს ცნებების 
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რუკების მნიშვნელობა და არსი მათთვის, ასევე უნდა შემოწმდეს, რომ თითოეულ 

მათგანს სათანადოდ შეუძლია შეადგინოს ცნებების რუკები.  

ცნებების რუკების ვიზუალური თვისებები მხარს უჭერს მათ გამოყენებას 

თანამშრომლობითი და კრიტიკული საქმიანობისთვის.ისინი კიდევ უფრო საინტე-

რესო და მასტიმულირებელი სტრატეგიები ხდებიან, კოლაბორაციული მუშაობის 

რეჟიმში. ცნებების შერჩევის პროცესში დისკუსიები, მოსაზრებების გაზიარება და კო-

ლეგებთან თანამშრომლობა, უფრო ამარტივებს შინაარსის აღქმას, რაც მოსწავლეებს 

პოზიტიური სასწავლო გამოცდილებისკენ უბიძგებს. ცნებების რუკების მექანიზმის 

იმპლემენტაცია შესაძლებელია სხვადასხვა სოციალურ გარემოში, ინდივიდუალური 

გამოყენებიდან მცირე ჯგუფებამდე და ასევე მთელი კლასის დისკუსიების პროცესში. 

ცნებების რუკების მექანიზმის გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა დისციპლი-

ნების მასშტაბით და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი სტუდენტთა 

სწავლების პროცესში.  
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