
Egyéb vizuális
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használata a földrajztanításban



Montázs
• Összeilleszte, (mon/rozo,) fotók –› egységes kép

az illesztés nyomának elmosása –› mintha egy fotó lenne
• valóságos hatást kelt ‹–› nem valódi





Kollázs
• feltűnően elkülönülő képelemek alkotnak egy képet (mozaikszerű)
• együttesen nem valósághűek
• kapcsolat van a képelemek

között –› mondanivaló

Pl. azonos tartalom, de eltérő 
megjelenítési mód 
(pl. fotó, rajz, szimbólum, 
karikatúra)





Mi a kapcsola+ logika?



Pl. térbeli kapcsolat



Montázs vagy kollázs?



Montázs, kollázs feladatok

Különösen alkalmas témák:
• lakóhely földrajzi jellegzetességei
• országok/országcsoportok/tájak földrajzi jellemzői
• környezeA veszélyeztető tényezők megjelenése
• hogyan cselekedjünk?



Plakát
• művésze. műfaj
• egy nagy grafikai elemmel próbálja a figyelmet a tartalomra (főleg

problémára) irányítani
• erede. értelmében nyomtatoA ábrázolási forma
• iskolai oktatásban kézirajzzal vagy a valamely grafikai programmal 

készíteA rajzok is alkalmazhatók





Plakát feladatok
• Mi a plakát mondanivalója?
• Milyen kifejezőeszközöket használ?
• Tervezzen plakátot ??? 

témához kapcsolódóan!



Poszter

Prezentációs műfaj (konferenciák) – a tudományos eredmények 
bemutatásának egyik elsődleges, beveA formája

Vizualitás – 1 négyzetméternyi (A0) felületen 
az eredmények térben elrendezett, sűrített bemutatása
Előnye
• közvetlen interakció alakul ki a posztert bemutató és az összes 

potenciális érdeklődő között
• az interakciók nincsenek szoros és formális időbeli keretek közé 

szorítva.

Köznyelvi értelemben: 
• nagy méretű plakát
• nyomtatoA másolat műalkotásról



Alapszabály

Bemutatásnál arra rámutatni
• mit hol találhatunk a poszteren, 
• mely terület(ek)re érdemes 

fókuszálni a figyelmet, 
• mely részét tartja a szerző 

különösképpen fontosnak

Összeállításnál
• tartalmi logika és fontosság 

érzékeltetése
• figyelem irányítása
• kiemelés



Poszter feladatok

• azonosak lehetnek az infografikáéval
• projektbeszámolóként
• prezentációként csopor<eladatokban



Tabló

• a köznyelvben többféle értelemben használt fogalom 
(pl. osztály csoportkép, eseménytörténe= bemutató, színpadi 
álló élőkép)

• szakmódszertani szempontból a fogalom erede= jelentéséhez
(csoportkép) kapcsolódunk – valamilyen szempont szerin= 
képösszeállításként értelmezzük



Pl. tanulói munkát irányító tabló



Kartogram (torzíto+ kartogram-térkép)

tema2kus térkép (térképszerű ábrázolás), amelyben felületeket v.
távolságokat torzítunk az ábrázolt adatok nagyságának
függvényében



földrajzi felület 
(nem összefüggő ~ 
nem érintő → méretük 
szabadon változtatható 
torzulás nélkül)

földrajzi felület 
(összefüggő ~ 

folyamatos ~ érintő → 
alaktorzulás)

geometriai felület 
(poligon)

torzítoC vonal

síkgeometriai alakzat 
(pl. négyzet) síkgeometriai felület (kör)











Kartogramok módszertani kihívásai

• Csak térképpel összehasonlítva használhatók!
• Terüle=elismerések bizonytalanok
• Csak nagy terüle@ aránytalanságoknál, nagy területekre (pl. 

kon@nensekre) vonatkozóan
• Inkább az interakFv fajtát javasolt használni a közoktatásban 

(pl. időbeli változások a térben)
• Értelmezés nehéz –› csak középiskolában (16 év fölöP opt.)



Kartogram feladatok

• Mely évfolyamokon használná?
• Milyen célból alkalmazná?
• Gyűjtse össze a kartogramok tanulmányozásának megfigyelési, 

elemzési szempontjait!
• Készítsen feladatot valamely kartogram felhasználásával!



Erdőirtás











h"p://worldmapper.org
h"p://viewso3heworld.net
h"ps://carto.maps.arcgis.com


