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3. A vizet szerves anyagok molekuláiban 
levő oxigén és hidrogén atomok kiszakításával 
is elő lehet állítani. Cukrot (C12H22O11) kezel-
tünk tömény kénsavval (ez hatékony vízelvonó 
anyag). A pohárban levő fehér, kristályos anyag 
elszenesedett, a folyamat során felszabaduló 
víz gőz formájában távozott (ezt víztelenített 
rézszulfáttal, – ami fehér –, ki lehet mutatni, 
mivel koordinatív kötésekkel megköti a vizet, s 
megkékül).  
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Le a demonstrációs műszerekkel projekt 

I. rész 

 
1. kép. Mobiltelefonnal felvett kísérletek 

Gyertyalibikóka, inerciarendszer-e a vonat,  
CO2 léggömb, palackrakéta drótkötélen,  

tojás a pohárban 
 

Diákkoromban nem is gondolhattam, 
hogy lesznek mindentudó mobiltelefonok, 
és hogy ilyen sokszor lesz probléma a „ki 
viszi le a szemetet?” kérdés. Igen megválto-
zott korunk arculata, és ahhoz, hogy valami 
értékeset tehessünk benne, először alkal-
mazkodni is kell tudni hozzá. Napjaink ok-
tatásában a diákok mobiltelefonjai sokszor 
okoztak gondot már. Külön cikkely foglal-
kozik azzal, hogy a diáktól elvehető-e a 
mobiltelefon, ha órán használja, vagy sem. 
A padokban felgyülemlő szeméthegyek lát-
tán pedig lehet, hogy csak Öveges profesz-
szornak csillanna fel a szeme: mennyi cso-
dálatos kísérleti eszköz van ebben az isko-
lában! A digitális világban, amit készen, 
személyre szabottan kapnak meg az inter-
nettől napjaink tanulói – és lássuk be, sok-
szor a valóságtól teljesen elrugaszkodottan 
– más törvények uralkodnak, mint a termé-
szetben. [1] Az internet egy virtuális világra 
készíti fel őket, egyre gyakrabban az avatar 
testébe bújtan, egy második életre. De mi 
lesz az első életükkel? A problémával kap-
csolatban több pedagógus és előadó is szót 
emelt már, szembehelyezve magukat a má-
sik táborral, akik a digitális technikában lát-

 
2. kép. A mazsola és a titanic esete 

Hogyan akarták felhozni az elsüllyedt Titanicot? 
Pingpong labdákat jutattak volna a hajó belsejébe, 
így addig csökken a hajó átlagsűrűsége, amíg újból 

nem teljesül az úszás feltétele.  
A mazsolaszemek liftezése hasonló effektust mutat:  

a CO2 buborékok a szénsavas ásványvízből  
kiválnak a mazsola felületén,  

majd a vízfelszínre emelik őket. 
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3. kép. Kicsi a bors, de"fél" a szappantól 

Egy csepp mosogatószer és máris menekülnek az 
úszó borsszemcsék az ujjunktól, a megváltozott felü-

leti feszültség miatt. 

 

ják a megoldás és az érvényesülés útját.  
De mi is lehet az objektív valóság? 

Tény, hogy a majd száz évnyi különbséggel 
elvégzett Gestalt-kísérletek is azt mutatják, 
hogy a mai fiatalok percepciója erősen 
megváltozott, felgyorsult, és ez magában 
hordoz sok egyéb dolgot is [2]. A pszichés 
változások miatt a tanárok krétájával bizony 
egyre nehezebb lekötni a tanulók figyelmét, 
amely, mint kis kos ide-oda szaladgál szün-
telen az órák alatt is. Vannak pedagógiai 
irányzatok, amelyek a tanulók aktívabbá té-
telével érik el az új környezetben a haté-
konyságot (pl. több csoportmunka alkalma-
zásával), de vajon otthon hogyan végzik el a 
tanulók a hagyományos házi feladatokat? 
Tapasztalatom szerint igen szegényesen. 
„Le a demonstrációs készülékekkel” című 
2009-ben indított projekt a hagyományos 
eszközöket (több esetben háztartási hulla-
dékok másodlagos és harmadlagos újrafel-
használásával készített tárgyakat), és a digi-
tális technikát egyszerre alkalmazza. (1. kép) 
A cím nem önmaga ellen beszél, hiszen a 
demonstrációs készülékeket éppen a jó lát-
hatóság érdekében fejlesztették ki, abból a 
célból, hogy a hátsó padból is láthassa a ta-
nuló, de vegyünk egy példát: a demonstrá-
ciós ampermérőt, amiről már annyi Móric-
kás vicc is kering. Mikor fog a hétköznapi 
életben találkozni a tanuló egy ilyen mű-
szerrel? Még, ha elektromérnöknek megy, 
akkor sem! Esetleg, ha a tanári pályát vá-
lasztja.  

A régi magyarázatok arról szóltak, hogy a 
valóság apró tárgyai nem férnek bele az óra 
keretei közé, mert nem szemléletesek. A 
közoktatásban megváltozott technikai appa-
rátus (projektor, digitális tábla, webkamera, 
laptop) viszont képes apró tárgyakat akár 20-
szoros nagyításban is mutatni! (2. kép) A 
projekt célja olyan gyakorlati életben is meg-
található eszközöket, műszereket és jelensé-
geket bevinni az órára, amivel nemcsak órán 
találkoznak a diákok, hanem jó esetben ott-
hon is. (3. és 4. kép) 

 

4. kép. Cd-buborékok fújása 
A felmelegített CD-lemez is úgy fújható, akár a 

szappanbuborékok, csak a gyors lehűlés következté-
ben nem tudnak önálló gömbként  

leszakadni a CD felületéről. 

 

 
5. kép. A tetraéder szappanhártyája 

Látta-e már valaki szabad szemmel a tetraéder beírt 
körét? Gyufaszál, parafadugó és szappanoldat 
segíségével előállíthatjuk azt a minimálfelületet, 

amelynek közepén kirajzolódik a tetraéder  
körülírt köre is! 
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A projekt egyszerre egyesíti a legmodernebb eszközöket, hatásokat, de a hétköznapi 
környezetet használja fel: analizálja, majd szintetizálja a tárgyakat, melyeket a tanulói kép-
zelet otthon fellel: az egyszerű léggömbtől a hajszárítóig… (5. kép) Így az óra anyagának 
elmélete is összekapcsolódhat az érzékeink útján szerzett tapasztalatokkal. [3] A tapaszta-
lat azt mutatja, hogy elsődlegesen azok a tanulók lesznek jobban motiválva a projekt al-
kalmazásával, akik a lexikális tudást kevésbé tolerálták. Természetesen a hagyományos fe-
lelés és dolgozatírás egyensúlyba helyezi az iskolai értékeléseket.  

Ha a diákokkal felfedeztetjük, hogy ott-
hon egy kincsesbányára akadnak, és maguk 
pedig egy „igazmondó mágusképzőbe” jár-
nak, új és újabb feladatokat kérnek majd a 
tanártól (vagyis inkább konzulenstől). A ta-
nár felelőssége valamilyen módon kiterjed 
az otthoni kísérletekkel kapcsolatban, de az 
állandó monitorozás és kontroll megoldja 
ezt a problémát, ráadásul közelebb hozza a 
tanárt a diákjaihoz és fordítva. (6. kép) 
(Több pedagógus idegenkedik a kísérlete-
zéstől, pedig a hitelesség egy fontos kapocs 
a tanár-diák viszonyban!) Filmek készítése: 
a diákok mobiltelefonjával nemcsak képe-
ket, de filmfelvételeket is lehet készíteni.  

 

 
6. kép A papír elvágja az ollót 

Kő-papír-olló! A játékot kevesek merik a papír-
ral indítani, pedig akár az ollót is elvághatja,  

ha a rajzlapot sarokcsiszoló segítségével  
nagy szögsebességgel megforgatjuk. 

De mit is vegyen fel vele? Erre senki nem tanítja! A tanár meg sokszor azt a rettenetes 
eszközt látja benne, ami a munkájában akadályozza, és az órákról „kémfelvételeket” is ké-
szíthetnek vele.  
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Hírek az iskolák világából 

 
A Magyar Kémikusok Egyesülete „Vízzel tüzet, tűzzel vizet” címmel felhívást kö-

zölt az általános és középiskolák ifjúsága számára minél több kémiai kísérlet elvégzésé-
re, amit egy fotó pályázat meghirdetésével tettek vonzóbbá. A romániai magyar tannyel-
vű iskolák közül is többen jelentkeztek erre a pályázatra. A nagyszámú nevező iskola 
(több száz) közül a Brassai Sámuel Líceum X. osztályának hét tanulója Hăsmăsan Judit 
tanárnő vezetésével végzett kísérleteik közül a beküldött fotókra 4. díjat kapott. 

 


