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Új MKE-honlap a kémiatanításhoz
Divatos és hálás téma manapság a hálózatkutatás, amelynek hazánkban is neves
képviselõi vannak [1]. Nyilván nem véletlenül nõ ennek a területnek a
jelentõsége, hiszen matematikai, természettudományi és társadalomtudományi
vonatkozásai is bõven akadnak. A mindennapokban ezekbõl leginkább azt
érzékeljük, hogy globalizálódó világunkban az internetet és az
infokommunikációs eszközök teremtette lehetõségeket kihasználva, spontán
önszervezõdéssel vagy különféle kezdeményezések nyomán gombamód
szaporodnak az azonos érdeklõdési köröknek vagy érdekközösségeknek
megfeleltethetõ csoportosulások. Se szeri, se száma az így létrejött valódi,
virtuális vagy párhuzamosan mindkét közegben mûködõ hálózatoknak. Ezek
megfelelõ körülmények esetén hihetetlenül gyors növekedésnek indulhatnak, és
a korábbi technikai feltételek mellett elképzelhetetlen kicsi reakcióidõvel, széles
körben és gyakran nagyon hatékonyan adnak válaszokat egyes problémákra.
Magától értetõdõ, hogy a hálózatosodás egyik legfontosabb terepének minden
országban és nemzetközi szinten is az egész társadalmat átfogó, hatalmas
oktatási rendszernek kell(ene) lennie. A folyamat természetesen megindult, és
már a természettudományok, sõt speciálisan a kémia tanítása és tanulása
területén is produkált komoly eredményeket, különösen Németországban [2] és
az angolszász országokban [3-5], valamint európai szinten is [6].
Magyarországon ez a folyamat sajnos elég lassan halad. A kémiát tanító tanárok
személyes találkozásainak lehetõsége az utóbbi évtizedekben (a viszonylag szûk
kört érintõ regionális és országos versenyek kivételével) megcsappant. Kevés a
szaktárgyi továbbképzés és konferencia, a pedagógiai intézetek és a
szaktanácsadás mûködésének feltételei sokat romlottak. A természettudományos
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óraszámok csökkenése miatt gyakran egyetlen kolléga tanítja egy (vagy akár
több) iskolában a kémiát. Ennek következtében a kémiatanárok sokszor úgy
érzik, magukra vannak hagyva az útjukba tornyosuló nehézségek leküzdésében.
Ráadásul az átlagéletkoruk magas [7], s az utóbbi években sajnos nagyon kevés
fiatal szerez Magyarországon kémiatanári diplomát. Mindezen problémák
együttesen azt eredményezték, hogy a kémiatanárok többsége már csak az
oktatás színvonalának fenntartásáért harcol, megújulásra, szakmai eszmecserére,
a minõség javítására nemigen nyílik lehetõsége (és alig-alig marad energiája).
Mindemellett elmondható, hogy azért számos jó kezdeményezés (folyamatosan
mûködõ honlapok, pl. [8, 9], levelezõlisták, pl. [10],) létezik a kémiatanárok
munkájának segítésére. Az egyirányú információáramláson túl az
önszervezõdésre is igen reményt keltõ lehetõségeket mutat be a megújult Sulinet
[11], ahol biztonságos környezetben lehet a szûkebb szakmai érdeklõdési körnek
megfelelõ csoportokat alkotni.
A Magyar Kémikusok Egyesületének (MKE) véleménye szerint azonban
szükség lenne arra, hogy a magyar nyelven tanító kémiatanárok a hazai
kémikustársadalom nagy közösségébe szervezõdve juthassanak hozzá a
munkájukat megkönnyítõ sokféle információhoz, módszertani javaslathoz és
oktatási segédanyaghoz. Az MKE Kémiatanári Szakosztály vezetõsége ezért a
létezõ levelezõlisták segítségével 2012. március 7-19. között kérdõíves felmérést
végzett a kémiatanárok körében. Ennek eredményeként egyértelmûvé vált, hogy
az MKE szándéka találkozik a tanár kollégák azon igényével, hogy közvetlenül
és egy helyen hírt kaphassanak az õket érdeklõ továbbképzésekrõl,
konferenciákról, kiadványokról, versenyekrõl, és egyúttal szükség esetén
letölthessenek onnan különféle, szabad felhasználású dokumentumokat,
prezentációkat, szakmódszertani anyagokat, s megismerhessenek számukra
hasznos internetes oldalakat, szoftvereket. Ezért az MKE 2012. évi
Küldöttközgyûlése megszavazta az aktív (azaz közoktatásban jelenleg is tanító)
kémiatanárok számára a 2013-as évre a kedvezményes (50%, 3500 Ft)
MKE-tagdíjat. Az MKE Kémiatanári Szakosztályának vezetõsége pedig egy
olyan honlap fejlesztésébe kezdett, amely néhány héten belül az MKE
honlapjáról ([12]) és közvetlenül is bárki számára elérhetõ lesz az interneten, és
sok, a kémiatanárok által használható anyagot, internetes hivatkozást, hírt
tartalmaz. Mivel az MKE Kémiatanári Szakosztálya vezetõségének véleménye
szerint a hálózatosodás és az egymás munkájának segítése úgy valósulhat meg
leghatékonyabban, ha a kollégák alkalmi látogatóból a honlap rendszeres
használójává és a közösség aktív tagjává válnak, szorgalmazni kívánjuk, hogy
minél több kémiatanár lépjen be a Magyar Kémikusok Egyesületébe. Ezért lesz
az MKE kémiatanári honlapjának egy, csak az MKE-tagok számára elérhetõ

„Határtalan kémia...”

379

része, ahonnan terveink szerint sok, a kémiatanításhoz közvetlenül vagy
tetszõleges átalakítás után, rugalmasan használható fájl tölthetõ le. Az egyesületi
tagok természetesen több más kedvezményben is részesülnek. Például postán,
ingyenesen megkapják a Magyar Kémikusok Lapja minden számát (amely az
utóbbi években már gyakran közöl a kémiatanárok számára is érdekes és hasznos
cikkeket) és csökkentett áron juthatnak hozzá bizonyos szolgáltatásokhoz,
továbbképzésekhez. Nyugdíjas kémiatanár kollégáink pedig eleve a rendes
(7000 Ft-os) éves tagdíj 50%-át fizetik.
Terveink szerint az új honlapon a friss hírek között megjelennek majd a különféle
események meghívói, pályázati lehetõségek és versenykiírások. Természetesen
lesz közvetlen internetes hivatkozás az Irinyi János Országos Középiskolai
Kémiaverseny elsõ két fordulójának feladatait és megoldásait, ill. a KÖKÉL
legfrissebb számát is tartalmazó oldalakra. (Ez utóbbi a pontgyûjtõ versenyben a
diákok által aktuálisan megoldandó és beküldendõ feladatsort is tartalmazza.)
Hírt adunk majd az egyes tankönyvek és digitális tananyagok megjelenésérõl és
beszerzési módjáról, a kémiatanárok számára továbbképzési lehetõséget jelentõ
tanfolyamokról, konferenciákról, doktori képzésrõl, a szakmódszertan újabb
irányzatairól, a kémiatanári szakdolgozatokról. Információkkal és letölthetõ
vegyszercímkékkel, útmutatóval, mintafájlokkal igyekszünk majd segíteni a
szertárkarbantartást (amely már sok év óta neuralgikus pont a kémiatanárok
életében), valamint a vegyszerek és eszközök beszerzését és a hulladékok
elszállítását. A szabadon elérhetõ oktatási segédanyagok között a kész (de
tetszõlegesen átalakítható) tanulókísérleti feladatlapok és projekttervek mellett
több oldalnyi hasznos internetes hivatkozást közlünk, amelyek például látványos
kísérletekrõl készült videókhoz, a kémiatanításhoz használható érdekességekhez
és interaktív periódusos rendszerekhez vezetnek.
Az új kémiatanári honlapon az a – korábban már több kolléga által felvetett –
ötlet is megvalósulhat, hogy bemutatjuk, milyen továbbtanulási és
karrierlehetõségeket kínál a kémiatudomány, illetve a vegyipar / gyógyszeripar.
Terveink szerint itt elõször közvetlenül az egyes szakképzõ és felsõoktatási
intézmények, ill. kutatóintézetek, vállalatok (PR) oldalaira vezetõ internetes
hivatkozásokat tüntetünk fel. Hosszabb távon pedig felajánljuk az ezekben az
intézményekben, üzemekben, gyárakban dolgozó kollégáknak a lehetõséget arra,
hogy saját magukat „reklámozó” anyagokat helyezzenek el itt. Készíteni
kívánunk egy olyan prezentációt is, amely összefoglalja a kémia által nyújtott
továbbtanulási és karrierlehetõségeket, és osztályfõnöki órán levetíthetõ (például
fakultációválasztás elõtt). Ennek az elõadásnak a diasorát, valamint a hozzá
tartozó háttéranyagot szintén elhelyezzük majd az új kémiatanári honlapon.
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Természetesen örömmel fogadjuk majd a kollégák észrevételeit, javaslatait is a
rendszeresen frissülõ és bõvülõ honlaphoz annak érdekében, hogy mindenki
számára hasznos, a kémiatanítást segítõ eszközzé válhasson.
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