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Dobóné Tarai Éva

Interaktív tábla a kémiaórákon – Az els tapasztalatok
Kezdetek
Az els interaktív tábla februárban érkezett meg iskolánkba egy
HEFOP pályázatnak köszönhet en. A felmerül lehet ségek mérlegelése
után végül a kémia – fizika el adóba szerelték fel, nagy megelégedésemre. A kezdeti bátortalan próbálkozások után, mára szakmai kapcsolatunk
zökken mentes, és a tábla a mindennapok részévé vált.
Küls kényszerít tényez k miatt nagyon hamar használatba kellett
vennem és rövid id n belül megfelel rutinra szert tennem. Mivel korábban elképzelhetetlen lehet ségek birtokába jutottam általa, ez egyáltalán
nem volt kedvem ellen való, s t. Az egyetlen gondot az id véges volta
okozta. Bár az elmúlt hónapok alatt sikerült összeszoknunk, az id ráfordítás mégsem csökkent. Korábbi tapasztalataimhoz hasonlóan, ha valamivel
kicsit mélyebben kezdtem foglalkozni, mindig újabb és újabb kapuk nyíltak ki, amelyeken, muszáj volt belépnem. Így jártam az interaktív táblával
is.
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Jelen
Kezdetben egyszer en a következ napi táblavázlataimat készítettem
el a flipchartokon. Játszottam a szoftver által nyújtott lehet ségekkel,
hátterek, mintázatok, beilleszthet képek, bet típusok, a megjelenés végtelen variációs lehet ségei. Élveztem, hogy az osztállyal szembe fordulva
magyarázhatok, beszélgetünk, kérdéseket tesznek föl, pörög az óra.
Anyaggy jtés közben olyan képekre, filmekre, animációkra bukkantam,
amelyekr l feltételeztem, hogy motiváló hatásúak lesznek a tanítványaimra. A vas- és acélgyártás (kémia 8. osztály) tananyaghoz például a nagykohóban a nyersvas csapolását bemutató képet a szikrázva öml nyersvasról, vagy az acélgyártáshoz használt konverterr l. Természetes, hogy szóba került az ipari forradalom, az 1952-es londoni szmog, a földrajzórán
megtanult Ruhr - vidék térképe és néhány fénykép is. A vasgyártás magyarországi vonatkozású képei sem maradhattak el. Az ómassai skohó,
Diósgy r, Dunaújváros képe és persze Fazola Henriké és a gyönyör séges, allegorikus alakokkal díszített barokk kapué az egri megyeházán. A
kalcium és vegyületei tanításánál megint rengeteg koncentrációs lehet ség
adódott. Magyarország térképén bejelöltük a mészk hegységeket, elvégeztük a reklámokból is ismert, tehát gyerekek számára is ismer s vízkeménység-mérést tesztcsík segítségével. Újabb térkép a magyarországi
vizek keménységér l, problémafelvetés, közös gondolkodás, mi okozza a
vízkeménységet? Miért baj? Baj-e egyáltalán? Szalagcímen beúszik Kovács Lajos mosógépszerel kérdése, mindenki felélénkül, jé a kémia a
mindennapokról is szól? (1. ábra)

1. ábra: Táblakép részlet a vízkeménység témakörb l
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Színes PowerPoint bemutató segítségével megnézzük a lehulló
csapadék útját a mészk hegységben, közben irányított feladatlappal, csoportokban dolgozva megállapítjuk milyen kémiai reakciók zajlanak az
Aggteleki-karszt belsejében és hogyan keletkezhetett a Baradla-barlang
(2.ábra). A szöveges válaszig mindenki eljut, az elvontabb gondolkodást
igényl egyenletírásig csak kevesen, de jutalmul mindenki megnézheti a
szépséges Csillagvizsgáló cseppk képét. [1]. Természetesen el kerülnek
közös élmények is, a tavalyi táborosokkal együtt is láttuk, életnagyságban.
Újabb kérdések merülnek fel, akkor a vízk és a cseppk ugyanaz?
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A tanári magyarázathoz bemutatott képek lehetnek egyszer en motiváló hatásúak, hordozhatnak érzelmi tartalmat is, segíthetnek a tantárgyak
közötti koncentráció megvalósításában, a tananyag integrálásában. Az
ábrák másik része kifejezetten didaktikai szerepet játszik, a megértést
segíti. A nyersvas csapolásáról készült kép esztétikai élményeket is nyújthat, a vaskohóban lejátszódó reakciókat mégis egy folyamatábra, vagy
animáció segítségével tehetjük érthet bbé. A szén körforgásáról például
didaktikus írásvetít fóliák készültek, mégis a statikus képek kivetítése
helyett hatásosabb a Sulinetr l letölthet kisfilm Ferir l, a szénatomról,
akinek viszontagságos útját mi magunk (mármint a gyerekek) szabhatjuk
meg [2]. Kipróbálhatjuk, hogy megkötik a zöld növények a fotoszintézis
során, lelegelik az állatok, majd kilélegzik és visszakerül a légkörbe, esetleg a vízicsiga eszi meg a levelet Feristül és beépül a mészvázba, hogy
majdan k zetalkotó legyen. (3. ábra)

2. ábra: A víz útja a mészk hegységben
Tanulókísérletek következnek, vegyszerekkel, háztartási vízk oldóval, ecettel, citromlével is kipróbáljuk a vízk oldást. Minden csoport
jegyz könyvet készít a tapasztalatokról az eredményeket a közös táblán is
feltüntetjük. Mindenki szeret a táblára írni, csoportonként kiválasztják
milyen színt szeretnének használni (elvégre már nyolcadikosok!), de nagy
kedvencük a radír eszköz. Hamar eljutunk a környezetvédelemhez és a
takarékossághoz. Ha az ételecet is hatásos, miért használnánk goromba
sósavat, vagy méregdrága Cillitet? Adódik a lehet ség egy kis project
munkára, most kizárólag önkéntes alapon. Közvéleménykutatás a vízk oldó szerek használatával kapcsolatban, melynek során számítógéppel
készítik a kérd íveket (Microsoft Word), a kapott adatokat rendszerezik,
táblázatba foglalják (Microsoft Excel), és kisel adásban mutatják be az
eredményeket és következtetéseiket (PowerPoint) – természetesen az interaktív tábla használatával. Egy kis biológia is szóba kerül: hogyan is van
ez a csontokkal és a vízben oldott kalcium - sókkal?

3. ábra: „Feri” a szénatom
A kémiai folyamatok megértését remek animációs filmek segítik,
melyek lehet séget biztosítanak arra, hogy megmutassuk a kémiának azokat a részeit, amelyek az egyik legelvontabb és legnehezebben tanulható
(és mint ilyen, legkevésbé szeretett) tantárggyá teszik. Pl. a fémek oldódása sósavban kísérlet rendkívül egyszer en kivitelezhet , csempekísérlet
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formájában, tanulókísérletként megvalósítható kísérletsorozat. Nem veszélyes, kis mennyiség anyagokat igényel, így kevéssé környezetszenynyez , a klasszikusan használt sósav háztartási ecettel kiváltható, tehát
megfelel a „zöld kémia” elvárásainak is. Nem mellékes, hogy mindig
sikerül. A gyerekek közvetlenül megtapasztalják a gázfejl dést, pezsgést,
illetve a hidrogénnél kisebb redukálóképesség fémek esetében ennek
elmaradását. És a többség számára itt abba is marad az óra lelkesít része.
A közvetlen tapasztalatokról ilyenkor váltunk át az elvont jelölések, képletek, egyenletírás szintjére, ami tapasztalataim szerint bizonyos gyerekek
számára ebben az életkorban meglehet sen nehéz, s t megoldhatatlan
feladat. Egy angol nyelv honlapon [3] talált interaktív animációs film
viszont éppen a kimaradt szintet, a valóság modellezését mutatja be. (4.
ábra). A kisfilmen megfigyelhetjük a gázbuborékok keletkezését, és ahogyan szépen eltávoznak a reakciótérb l. Az is látszik azonban, hogy eközben a savba merített magnézium lapocska (cink, alumínium, stb. – én mármint a gyerek – választhatom ki melyik) egyre keskenyedik.

4. ábra: Magnézium és sósav reakciója
Ha akarom, még beljebb mehetek, itt már a gazdát cserél elektronok is láthatók, és ezzel a képsorral együtt jelennek meg a reakcióegyenlet lépései, majd végül a rendezett kész egyenlet. (5. ábra)
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5. ábra: A reakció atomi szint modellje
A film újra játszható, a kémiai fogalmak különböz szintjei a közvetlen megfigyelést l a
modellen keresztül az elvont fogalmakig és
jelölésekig egyszerre figyelhet k meg, mindez
néhány perc alatt és tapasztalatom szerint
sokkal hatékonyabban, mint ahogyan az a tábla
nélkül történt volna. Hasonlóan kiválóak és a
jobb megértést segítik azok az ingyenesen
letölthet
programok,
amelyekkel
molekulamodellek animációi készíthet k el.
Mozgatásukkal szemléletesebbé tehet
a
molekulák
térszerkezete,
miközben
természetesen a gyerekek is megépítik a maguk
modelljeit, és összehasonlításokat tehetnek a

táblai képpel.
Látható, hogy a tábla nemcsak a frontális munka kiegészít díszlete és egy szép, új játékszer, hanem a tanári magyarázatot segít eszköz is.
Nagyon szívesen használom gyakorláshoz, ismétléshez. Itt is sok lehet ség kínálkozik, legegyszer bb, amikor az évek során összegy lt feladatbankomból választok néhány már meglév t és a Word dokumentumot
képfájlként beillesztve a megfelel méret re formázom. Rögtön két példányban készítem, a második lesz a megoldókulcs és két egymás utáni
flipchart-oldalra másolom ket. Nagyon meggyorsítja az önellen rzést, a
házi feladat javítását, sok esetben a drága és anyagigényes fénymásolás is
kiváltható a segítségével. Gyakran a táblaszoftver segítségével készítek
feladatokat, amelyeket a „drag and drop” módszerrel oldunk meg, de szívesen végeznek a gyerekek ábraelemzést, vagy szöveg-kiegészítést is az
interaktív táblán (6. ábra). A gyerekek kedvence a rejtvényfejtés. A rejtvénykészítésre is változatos lehet ségek kínálkoznak: magyar és angol
nyelv rejtvénykészít programokat is használok.

414

M hely

formájában, tanulókísérletként megvalósítható kísérletsorozat. Nem veszélyes, kis mennyiség anyagokat igényel, így kevéssé környezetszenynyez , a klasszikusan használt sósav háztartási ecettel kiváltható, tehát
megfelel a „zöld kémia” elvárásainak is. Nem mellékes, hogy mindig
sikerül. A gyerekek közvetlenül megtapasztalják a gázfejl dést, pezsgést,
illetve a hidrogénnél kisebb redukálóképesség fémek esetében ennek
elmaradását. És a többség számára itt abba is marad az óra lelkesít része.
A közvetlen tapasztalatokról ilyenkor váltunk át az elvont jelölések, képletek, egyenletírás szintjére, ami tapasztalataim szerint bizonyos gyerekek
számára ebben az életkorban meglehet sen nehéz, s t megoldhatatlan
feladat. Egy angol nyelv honlapon [3] talált interaktív animációs film
viszont éppen a kimaradt szintet, a valóság modellezését mutatja be. (4.
ábra). A kisfilmen megfigyelhetjük a gázbuborékok keletkezését, és ahogyan szépen eltávoznak a reakciótérb l. Az is látszik azonban, hogy eközben a savba merített magnézium lapocska (cink, alumínium, stb. – én mármint a gyerek – választhatom ki melyik) egyre keskenyedik.

4. ábra: Magnézium és sósav reakciója
Ha akarom, még beljebb mehetek, itt már a gazdát cserél elektronok is láthatók, és ezzel a képsorral együtt jelennek meg a reakcióegyenlet lépései, majd végül a rendezett kész egyenlet. (5. ábra)

415

M hely

5. ábra: A reakció atomi szint modellje
A film újra játszható, a kémiai fogalmak különböz szintjei a közvetlen megfigyelést l a
modellen keresztül az elvont fogalmakig és
jelölésekig egyszerre figyelhet k meg, mindez
néhány perc alatt és tapasztalatom szerint
sokkal hatékonyabban, mint ahogyan az a tábla
nélkül történt volna. Hasonlóan kiválóak és a
jobb megértést segítik azok az ingyenesen
letölthet
programok,
amelyekkel
molekulamodellek animációi készíthet k el.
Mozgatásukkal szemléletesebbé tehet
a
molekulák
térszerkezete,
miközben
természetesen a gyerekek is megépítik a maguk
modelljeit, és összehasonlításokat tehetnek a

táblai képpel.
Látható, hogy a tábla nemcsak a frontális munka kiegészít díszlete és egy szép, új játékszer, hanem a tanári magyarázatot segít eszköz is.
Nagyon szívesen használom gyakorláshoz, ismétléshez. Itt is sok lehet ség kínálkozik, legegyszer bb, amikor az évek során összegy lt feladatbankomból választok néhány már meglév t és a Word dokumentumot
képfájlként beillesztve a megfelel méret re formázom. Rögtön két példányban készítem, a második lesz a megoldókulcs és két egymás utáni
flipchart-oldalra másolom ket. Nagyon meggyorsítja az önellen rzést, a
házi feladat javítását, sok esetben a drága és anyagigényes fénymásolás is
kiváltható a segítségével. Gyakran a táblaszoftver segítségével készítek
feladatokat, amelyeket a „drag and drop” módszerrel oldunk meg, de szívesen végeznek a gyerekek ábraelemzést, vagy szöveg-kiegészítést is az
interaktív táblán (6. ábra). A gyerekek kedvence a rejtvényfejtés. A rejtvénykészítésre is változatos lehet ségek kínálkoznak: magyar és angol
nyelv rejtvénykészít programokat is használok.

416

M hely

6. ábra: „Fogd és vidd” típusú feladat táblaképe
A megoldás is többféle lehet: vagy fénymásolatban megkapják a
rejtvényt és önállóan, vagy párban dolgoznak és a táblán csak a megoldást
vetítem ki önellen rzés céljából. Jobban szeretik — bár id igényesebb,
amikor a lebeg billenty zetet használva oldjuk meg a feladatot. Érdekesebb, ha egymást szólíthatják ki a táblához, vagy két csapatban felváltva,
más - más színt használva válaszolnak a keresztrejtvény, vagy a lyukas
mondat kérdéseire. (7. ábra).

7. ábra: Bet rejtvény és a megoldás
Feladatlappal támogatott csoportmunkához, a csoportok beszámolóihoz, project feladatok bemutatásához is használjuk a táblát. A csopor-
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tok dolgozhatnak egymás után, vagy egyszerre, pl. úgy, hogy differenciált
feladatokat kapnak, és amíg az osztály többsége dolgozik az egyéni, vagy
csoportos feladatán, néhányan több szem közt a táblánál tanulunk. Megosztható a tábla kisebb területekre, akár úgyis, hogy minden csoportnak
más feladatot vetítünk ki, aki éppen elkészült, felteszi, írja, rajzolja a
megoldását, ötletét, javaslatát. Ha mindenki elkészült, lehet hasonlóságokat keresni, érvelni, meggy zni egymást, vitakultúrát fejleszteni. Ebben a
m fajban legsikeresebbek a project hét zárásaként tartott tanulói el adások voltak.
Jöv
Az ismert konstruktivista felfogás szerint a tanulási folyamat nem
egyszer en az információ befogadását jelenti, hanem egy nagyon hosszú,
fáradságos utat, amelynek során az új ismereteket a korábbi tapasztalataink alapján létrehozott tudásszerkezetünkhöz illesztjük, megkonstruáljuk a
tudásunkat. Természetesen mindenki egyedi kognitív struktúrával rendelkezik, el élete, és megel z tapasztalatai alapján, ugyanazt az új jelenséget, fogalmat saját értelmez rendszerét l függ en, egyedi módon látja.
Gyakori jelenség, hogy az új információ olyan tudáselemeket tartalmaz,
ami a meglév magyarázó rendszer segítségével nem értelmezhet . Ilyenkor, annak érdekében, hogy a bels egyensúly fennmaradjon, gyakran
olyan magyarázatokkal élünk, ami a tudomány jelenlegi álláspontja szerint hibás, a szakirodalom szóhasználata szerint tévképzetek, alternatív
gondolkodási keretek alakulnak ki. Amikor egy osztályban például egy
elvont kémiai fogalom tanításába kezdünk, vagy akár csak egy számunkra
egyszer nek t n kísérlet magyarázatát kérjük a gyerekekt l, egyáltalán
nem mellékes, milyen megel z tudással rendelkeznek a tanítványaink.
El fordulhat, hogy egy osztálynyi gyereknek ugyanennyi féle elképzelése
van, és a tanári magyarázatot is ugyanennyi féleképpen értelmezik. Valószín leg nem derül ki számunkra ez az értelmezési különbség, esetleg
csak egyszer en egy hibás válaszként értékeljük feleléskor, vagy dolgozatíráskor. Sok esetben még a válaszok is helyesek, valójában mégsem
történik meg a fogalmi váltás, vagyis az új ismeret rögzítése. Sokan a
gyakorlás, a tanári elvárások alapján megtanulják az elvárt megoldásokat,
algoritmust, és különösebb bels meggy z dés nélkül válaszolnak, bizonyos típusú kérdések „el hívják” a tanár által megkívánt választ. Az értelmes tanulásnak az lenne a célja, hogy a tanulási folyamat végére egy
egységes, konzisztens gondolkodási rendszerrel rendelkezzenek a tanítványaink az adott témakörben, vagy tudományterületen, aminek segítségével
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tudományos szempontból helyes válaszokat képesek adni a környezet
eseményeire, jelenségeire. [4,5]. A tévképzetek feltárásában és a lehetséges terápiában nagy szerepe lehet az interaktív táblának és a hozzá kapcsolódó egyedi tanulói értékelési rendszernek. Mivel anyagi források híján
iskolánk még nem rendelkezik ACTIVote-tal, csak elképzeléseimre és
olvasmányélményeimre támaszkodhatom ezzel kapcsolatban. Ha lehet ség lenne nemcsak tanév elején, pl. egy hagyományos, nyomtatott feladatlappal tájékozódni a tanulók megel z ismereteir l, hanem minden témakör, vagy akár minden óra elején kikérhetnénk a gyerekek véleményét és
tájékozódhatnánk az egyéni álláspontjukról, gyors képet kaphatnánk bizonyos típusú tévképzetek el fordulásáról és gyakoriságáról. Ha tisztában
vagyunk a gyerekek nézeteivel, kialakíthatjuk azt a megfelel tanítási
stratégiát, ami a leghatékonyabb, mert a legjobban kapcsolódik a fogalmi
rendszerükhöz.
Természetesen az egyéni értékelés lehet sége a gyors számonkérést,
az azonnali visszajelzést is segíthetné, és módot adna a tanárnak a tanulási
folyamatba történ gyors beavatkozásra, módosításra, korrekcióra. A
számszer értékelés megkönnyítése mellett sokkal fontosabbnak érzem a
visszajelzést és korrekciót, a gyerekek önértékelését, a tanulni akarás érzésének meg rzését, fejlesztését.
További két területen tulajdonítok nagy jelent séget az interaktív
tábla használatának. Mivel a tudományos, technikai haladás üteme gyorsabb lett, mint a nemzedékváltás ritmusa, az iskolának új válaszokat kell
találni a felmerül kérdésekre. Az, hogy a beláthatatlan ismeretanyagból
melyek azok az alapvet tények, összefüggések, gondolati rendszerek,
amelyeket kötelez en megtanítunk a közoktatásban társadalmi konszenzus
eredményeként fog kialakulni. A pedagógus megváltozott szerepében
sokkal nagyobb hangsúlyt kap annak a megtanítása, hogy az ismerethalmazban hogyan tájékozódjanak a gyerekek, hogyan rendszerezzék és
használják fel ésszer en, hatékonyan, megfelel kritikával szemlélve az
információkat, annak érdekében, hogy felel s döntéseket tudjanak hozni,
például egy majdani atomer m építésével kapcsolatos népszavazás során. A korszer oktatási segédeszközök lehet séget biztosítanak az olyan
közösségi szint szerepek gyakorlására, mint az érvelés, meggy zés, vita,
ismeretek megszerzése, logikus rendszerbe állítása valamilyen cél érdekében. És ez a másik terület, ahol az IKT kiemelt szerephez jut. Mindannyiunk közös érdeke, hogy a jelenlegi gazdasági és társadalmi környezetben
felnöv következ nemzedék tagjai képesek legyenek együttm ködni,
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kipróbálják, megtapasztalják, megtanulják az együttm ködéshez szükséges készségeket, kompetenciákat, szerepeket. A kollaboratív tanulási környezet kialakításának alapvet feltételei a korszer informatikai és oktatási segédeszközök. Nagy el relépés lenne, ha valóban napi gyakorlattá
válhatna az „elektronikus palatábla” alkalmazása, de természetesen a
technikai fejl dés módszertani és szakdidaktikai megújulás nélkül hatástalan. A megújulásnak pedig nemcsak egy-két sikeres project keretében,
vagy innovatív iskola m ködésében kell tükröz dnie, hanem általánossá
kell válnia.
Irodalom:
[1] Kapitány János kémia – biológia szakos tanár szóbeli közlése és képei
felhasználásával
[2] http://www.sulinet.hu/biosz/szen/szenforgas.htm
[3]http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/f
lashfiles/redox/home.html
[4] Nahalka István (1997): Konstruktív pedagógia — (egy új paradigma a
láthatáron III.). Iskolakultúra, 7 (4) 3-20.
[5] Barker, V (2002 ): Beyond appearances: Students’ misconceptions
about chemical ideas. Royal Society of Chemistry, 22-41.
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