
A KÉMIA OKTATÁSÁNAK KÉRDÉSEIHEZ 

SOÓS KÁROLYNÉ, intézeti vezetőtanár 

A kémia tanításának az iskolában kettős feladata van: egyrészt az á l -
talános műveltség mai követelményeihez az anyag belső szerkezetére vo-
natkozó ismereteket nyújtani, hozzájárulva ezzel a természettudományos 
világkép Idalakításához^ másrészt olyan további szakmai felkészültséget 
kell biztosítania, amelyet az egyetem és főiskola elvár a továbbtanuló f i a -
taloktól. 

Intézetünkben a heterogén előképzettséggel érkező hallgatók számára 
— e két- feladat teljesítésén túl — harmadikként szakterminológiát is kell 
nyújtanunk, mégpedig olyan szinten, hogy az egyetemi, főiskolai oktatásba 
legalább minimális nyelvtudással bekapcsolódhassanak. Emellett a kémia-
tanítást a továbbtanulási szakirány szerint differenciáltan, a középiskolá-
nál magasabb szinten keíl megoldanunk, mást tanítva például az orvos- és 
mást a mérnökjelöltelmek,' az egyetemek követelményeihez alkalmazkodva „ 

Sajátos feladataink és feltételeink a tananyag gondos kiválasztását, 
megfontolt elrendezését j§s hatékony módszerek alkalmazását igénylik. 
A kémiatanítás módszereit illetően világszerte két alapvetően szembenálló 
törekvés ütközik-egymássál.-Az egyik szemlélet szerint az anyagi világ t ö r -
vényeit a környezetünkben fellelhető vegyi anyagok tanulmányozásával kell 
kezdeni. Majd a makroszkopikus anyag folyamatainak ismeretében kerülhet 
sor ar ra , hogy az anyag belső szerkezetéről fokozatosan képet alkossunk, 
és a mikrovilág törvényeit is feltárjuk. Fő vonásaiban úgy, ahogyan az a 
tudományos megismerés történetében végbement. A másik, újabban t e r j e -
dő módszertani szemlélet fordított. Ez abból indul ki, hogy napjainkban a 
kémiai anyag alapvető tulajdonságait ismerjük meg. 

Nukleonokból az atommagot, magból és elektronhéjból az atomot, 
atomokból a molekulát, és így tovább, végső soron a makro anyagokat fel 
tudjuk építeni. A kémiai folyamatok értelmezéséhez tehát általános t e rmé-
szeti törvényekre alapozva jutunk el. 

Az első szemlélet fenomenológiára alapozott, tárgyalásmódja induk-
tív. A második döntően deduktív módszerű. 

Mindkét módszertani eljárás mellett—és ellen — számos érv, taní-
tási eredmény és kudarc sorolható fel. 

Intézetünkben mi már hosszú évek óta a második módszertani megol-
dás szerint oktatunk. Egyrészt, mert az tapasztaltuk, hogy hallgatóink ко-



rábbi tanulmányaikban általában az első felépítés szerint jutottak több «»ke-
vesebb kémiai ismerthez. Másrészt pedig azért, mely ilyen módon a 
tananyag jobban tömöríthető, a rendelkezésünkre álló szűk időkeretben jól 
megtanítható о Az egyetemi, főiskolai továbbtanulást pedig direktebb módon 
segíti elő. 

Az egyetemekről kapott jelzések szerint hallgatóink zöme jól tudja 
hasznosítani az intézet kémia óráin tanultakat. Ehhez bizonyára hozzájárul 
a sok bemutatott kísérlet, a modern szemléltetési technikát is egyre job-
ban felhasználó oktatási gyakorlatunk, továbbá az az együttműködés, ame-
lyet a magyar nyelvtanítás és a kémia tanítás között az évek során kialakí-
tottunk. 

К ВОПРОСАМ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 

Каталин Шош, старший преподаватель института 
(резюме) 

Задачи обучения химии: 
-подготовить студентов по специальным предметам и специаль-
ному языку к началу учёбы в высших учебных заведениях; 

- заложить фундаменты миросозерцания по естествованшо. 
Метод разработки учебного материала вместо традиционного фе-

наменологичного является современным. Наши вспомогательные сред-
ства-эксперименты и применение учебной техники. 

Координация обучения по химии и венгерскому языку содействует 
вузовским результатам наших студентов. 

ZU DEN FRAGEN DES CHEMIEUNTERRICHTS 

Katalin Soós3 Dozent am 
Internationalen Vorbereitungsinstitut9 Budapest 

Resümee 
Die Aufgaben des Chemieunterrichts: 
- die fachliche und fachsprachliche Vorbereitung der 

Studenten auf das Studium, 
- die Vermittlung der Grundlagen des naturwissen-

schaftlichen Weltbildes. 
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Die Methode dejr Bearbeitung des Lehrstoffes ist nicht 
durch die traditionelle Phänomenologie, sondern durch die 
moderne atomistische Anschanung beeinflußt. Unsere Hilfs-
mittel sind die Experimente und die Anwendung der Unter-
richtstechnik . 

Die Zusammenarbeit des Chemieunterrichts und des Sprach-
unterrichts ist ein Beitrag zum Studienerfolg unserer Stu-
denten an den Hochschulinstitutionen. 


