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Szakirodalom
Feladat

Réthy Endréné: Módszertani ajánlások, gyakorlatra orientált feladatok az oktatáselmélet tanításához, tanulásához
B. A téma mélyebb áttekintését, megértését, elemzését elősegítő feladatok
Állítson össze gondolati térképet egy éppen elsajátítandó tananyagról (40. oldal)

Kézi vagy gépi? A doktori kutatás lehetőségeit bemutató Mind Map elkészítéséshez többféle ábrázolási mód állt rendelkezésemre:

valamely célszoftver, kézi rajz, kollázs/montázs vagy például az Adobe grafikai programjai. Célszoftver tekintetében többféle, fizetős és szabad felhasználású – előregyártott template-ket használó – szoftver létezik1, melyeknek
online és offline változatait milliók használják világszerte. Ami nem tetszett a használatukban, éppen az, amitől
népszerűek: templateket használnak, így a térkép kreatívan kezelt grafikai részei nem voltak számomra biztosítottak. A kollázs/montázs attraktív technikájához fizikailag nagy tér kell, ezért vetettem el, így végül a nap mint
nap használt grafikai programok használata mellett döntöttem: a Photoshop és az InDesign szabad teret és megoldásokat enged, általuk egyedi gondolati térkép készíthető.
A gondolat térkép készítéséhez a szakirodalom fekvő felültet javasol, amellyel a felírt elemek könnyebben

A kialakítás
szempontjai

szervezhetőek és optikailag is kényelmesebb áttekinteni a látványt. A számítógép használata – a fekvő formátumú monitorral – ugyanezt a gondolatot erősítette.
Úgy gondolkodtam, hogy mivel a hálózat előre láthatóan tagolt és sok elágazású lesz, a befoglaló formákat egységes forma mentén szervezem: a kör alkalmas rövid és hosszabb szövegek befoglalására, dinamikus és könnyen
kapcsolható hozzá több irányból is leágazás. A programok grafikai lehetőségei szinte határtalanok, a tervezést mégis
szigorú rendezőelvhez kötöttem: az összképnek vizuálisan egységesnek kell lennie. A vonalvastagságok és azok ívei,
a körök hierarchiája, a betűtípus és annak választott méretei mind az egységesség mentén szerveződtek.
A gondolat térkép központi eleme a Klímavédelemmel kapcsolatos tudományos eredmények művészi megfo-
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galmazása címet kapta. Mivel a doktori kutatás kizárólag a statikus rendszerek feltérképezése irányába indult, ez

alaprendszer

határozta meg a leágazások további menetet. Két, alapvetően különböző világfelfogás között kellett egyensúlyt
találnom: a ráció (tudomány) és az emóció (művészet) között, annak ellenére, hogy mindegyik ág önkéntelenül
tartalmaz a másikból is valamit: a tudományos megismerés alanya (maga az ember) által készített végső következtetés, a kiválasztott ábrastílus mindenképpen hordoz egyfajta emóciót. A művészet képviselője pedig nem
kerülheti meg a racinális gondolkodást akkor, amikor emóciótól (is) vezérelt alkotását tárgyiasítania kell.
A központi téma tehát két, ellentétes oldal irányába növekedett. A harmadik irány a célcsoportok bemuta-
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tására korlátozódott, mert egységesen szerettem volna látni a lehetséges befogadókat és a hozzájuk kapcsolható

grafikai elemek

megoldási lehetőségeket is. Alapvetően három szín jelenik meg: a színválasztást személyes preferencia alakította
ki, de fontos volt, hogy minden ágat ugyanabban a tónusban tartsam, ezzel jól láthatóvá és követhetővé téve a folyamatokat. Kiemelésekhez, hangsúlyok ábrázolásához a kör felületét és a kontúrvonalak vastagságát használtam
fel, ezzel a módszerrel a teljes rendszer felosztása azonos grafikai szisztéma mentén jut el a végső elemekig bemutatásáig. Az egyes részegységeket azonos minőségű és vastagságú pontozott vonalak kötik össze. A pontozott vonal a teljesen kitöltött vonalnál kevésbé erős vizuális jel, de alkalmas az összeköttetés ábrázolására. A kapcsolatot
erősíti a vonal végén található egy-egy kör, mely az kiindulási és érkezési formák között kommunikál. A vonalak
ívei a körülöttük látható felületek formájához igazodnak: koncentrikusan vagy érintőből negyed-, félkörívvel
kapcsolódnak a következő, tartalmilag kisebb egységhez.
A gondolat térkép hátterének olyan szimbólumot kerestem, amely látványban egyrész összefogja, másrészt
egyértelműen beazonosítja a témát, a monokróm megjelenéssel pedig visszafogott és kevésbé hangsúlyos háttéret
alakítottam ki. A teljes felület raportmintája tartalmilag utal a fő gondolatra (jéhegy–víz), formája pedig izgalmassá, „megdolgozottá” teszi az amúgy homogén részeket.

Hivatkozás
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A népszerű Mindmaple, Mindjet, XMind, Coggle, Freemind és MindNode mellett további lista található a https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_concept-_and_mind-mapping_software oldalon. Megtekintés dátuma: 2016. 11. 26.
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Az azonos színkóddal és keretezéssel
is jelölt irányok az összetartozó,
egyre specializáltabb részeket, a kitöltés nélküli keretek
további
alosztályokat jelölnek. A kör befoglaló formával nem, csak felirattal
jelölt leágazások a kutatás számára nem releváns tényezők.
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