
2020 – az új (és elődjénél is rosszabb) Nemzeti Alaptanterv megalkotásának, il-
letve azonnali bevezetésének éve. A természettudományos oktatás kálváriájá-
nak újabb stációja. Az alábbi gondolatsorban – miként cseppben a tenger –
minden benne foglaltatik. Az új NAT-hoz kapcsolódó kerettantervek szerint a
gimnáziumokban 9. osztályban a biológia tanítása szeptemberben a biokémiá-
val kell hogy kezdődjék: ATP, makromolekulák, a fehérjék szerkezete, Fehling-
és biuretpróba. (Természetesen kíméletlenül megrostált biokémiáról beszélünk,
maga a biológia tantárgy is két évfolyamra zsugorodott össze. A 32 oldalas keret-
tantervben a szénhidrát, nukleinsav, lipid vagy a citromsavciklus szavak egyál-
talán nem szerepelnek, bár az az elvárás megfogalmazódik, hogy a fotoszinté-

zist és a sejtlégzés fő szakaszait, az energiaátalakítás jellemzőit a diák megtanulja. Hogyan? – De mi-
nek is az a sok biológia? Hiszen úgyis túl sok orvos van Magyarországon.) A gimnáziumi kémia keret-
tantervekben legalább szerepelnek a szénhidrátok és a lipidek (a nukleinsavak ott se), mégpedig a 10. év-
folyam első félévében. Ennyit a tantárgyak egymásra épüléséről. Az általános iskolai kémia kerettan-
tervben szereplő legbonyolultabb, legösszetettebb, legkomplexebb szerkezetű molekula, amelynek fel kell
tudni rajzolni a szerkezeti képletét, a szén-dioxid. Erre alapozhat a középiskola. Sok sikert kívánok bio-
lógiatanár kollégáimnak az ATP tanításához 9. osztályban a tanév legelején! A természettudományok
természetesen nem csak a gimnáziumokban szorulnak háttérbe. A szakoktatásban már maga a diszcip-
lináris rendszer is megszűnt.

2020 – a koronavírus (karantén, munkanélküliség, 350 forint feletti euróárfolyam, digitális munka-
rendű tanítás) éve. Engedjék meg a kedves olvasók, hogy ehhez az ügyhöz is tanáremberként közeledjem.
Kollégáimat az iskolabezárás nyomán kialakult helyzetben tanúsított ismételt helytállásuk okán – mi-
közben gyakran ők is szülők, idős rokont ápolnak stb. – dicséret illeti. Eljött ugyanis a digitális pedagó-
gia nagy pillanata. Nem pontosan abban a formában, ahogy megálmodtuk, emiatt számos nehézséggel
küzdünk, de helytállunk. Ebben a bekezdésben nézzük az érem pozitív oldalát! (Az új NAT-nak szerin-
tem nincs pozitív oldala.) A diákok részben talán megszabadulnak a számonkérés jelentette stressztől,
hiszen az online dolgozatokat nyilván füzettel-tankönyvvel fölfegyverkezve írják, ráadásul a megoldáso-
kat a dolgozat közben osztálychaten is megtárgyal(hat)ják. A tanár ezért rákényszerül, hogy kreatívan
olyan kérdéseket tegyen föl, amelyek elsősorban nem magát a tananyagot (nem annak lexikai részét) ké-
rik számon, hanem megértésének, alkalmazásának szintjét. A tudás összefüggésekben való használatát
kell felmérnie, nem a tudást. Módszertanilag – felületek, ötletek, tapasztalatok – sok segítséget kaptam
kollégáimtól. Ez is előnyös hozadék: egymás támogatása. Szintén sokat ígérő, hogy a diákok egy részé-
ben bizonnyal kialakul egy homályos sejtés: nem is olyan rossz hely az iskolaépület, ahová be lehet men-
ni, ahol találkozhatnak a barátaikkal, és ahol elmagyarázzák nekik a tananyagot.

2020 kapcsán említhetném még a brexitet vagy Trianon 100 éves évfordulóját. Apokaliptikus időket
élünk. Azonban ennek fölfestése helyett inkább a 75 éves Magyar Kémikusok Lapja jelen számának tar-
talmát ajánlom a teljesség igénye nélkül. Sokunk egyetemi emlékei elevenednek majd meg a Riedel Miklós
tanár úrral való beszélgetést olvasva. Folytatódik a II. világháborús magyar harci repülőgépek festésével
kapcsolatos saga. Ki ne olvasna szívesen egy dizájner drogokról szóló írást? Az analitika (az ammónia-
tartalom meghatározásához fűződő tárolási kísérlet) és a koronavírus (textilanyagú védőmaszkok) is te-
rítékre kerül.

Jó olvasást és hasznos időtöltést kívánok!
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