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Citius, Altius, Fortius!

Pierre de Coubertin választotta ezt a 
mottót 1894-ben, amikor megalapította 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot. 

Coubertin ezt a már szállóigévé vált 
mottót valójában barátjától, Henri 

Didon domonkos rendi paptól 
„kölcsönözte.”

(Magyar Kurír)

https://www.magyarkurir.hu/hirek/az-olimpiai-jatekok-mottojanak-domonkos-rendi-eredete
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Fakultáció Fakultáció

Felmerülő kérdések:

1. Kikre van tervezve a tananyag?

Dr. Czeizel Endre: Sors és tehetség

A Gauss-féle normális eloszlás: nagy tömegű
emberi minta vagy népesség értelmi szintjének
vizsgálati eredménye.

NAT2020
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Felmerülő kérdések:

1. Kikre van tervezve a tananyag?



2. Mennyi időt szánjunk a tanulásra, mennyi idő kell a tananyag elsajátítására?

Anders Ericsson kiválóság-kutató vizsgálati eredményeit Malcom Gladwell publikálta
2008-ban a KIVÉTELESEK című könyvében:

10.000 óra kiemelkedővé tesz?

Jónak tartott hegedűsök: 8000 óra, leendő zenetanárok: 4000 óra esik 20 éves korukig…

Egy biztos, hogy megfelelő óraszám ráfordított idő nélkül 
senki sem lehet kiemelkedő az adott területen. 

Hogy ez mennyi?

Mindenkinél más és más mérték lehet, talán lehetne egy mértékegységet találni, mint a 
Bencés rend által a borivás mértékére használt 

HEMINA
„…az a mennyiség, amely minden egyesnek elég napjában…”

„A hemina az a mennyiség, amit ha megiszol megtalálod Istent, de még nem kisért meg az ördög.”



Bölcsesség és okosság

Okosság = sok ismeret? Vajon mire megyünk vele?

A bölcsesség az, hogy az ember az életében helyére tudja tenni az helyzeteket, az ismereteket,
hogy mi tévő legyen. A bölcsesség számunkra olyan, mint a kétélű kard: levágja, leválasztja
mindazt, ami rossz, ami felesleges. (Benkovich Ferenc)

Az éredekesség kérdése…

- Öveges előadás – Mit jelent ma egy fiatal számára a régi televíziós Öveges kísérletek
élménye?

- Próbáljunk meg érdekesebbek lenni a televíziónál! (Jelenits István)



P = Fv
(Dér-Radnai-Soós feladatgyűjtemény), 

avagy, ha fogy az erőnk (létszámunk, óraszámunk…), dolgozzunk nagyobb 
sebességgel, ha tartani akarjuk a szintet? 

Hogyan?

Összefogással és még koncentráltabban, az érdeklődés fenntartásával…



Növelni kell az ismeretátadás sebességét, mert csökkennek az óraszámok…

Az iskolák digitális felszereltségének fejlődésével a szemléltetés lehetősége
általánosabbá vált, mint valaha. Így a tanulóinknál talán sikerül elérni, hogy magasabb
megértési szintre jussanak…

Mindezt csak úgy érhetjük el, ha összefogunk és egymás módszereit megismerjük,
egymásnak átadjuk, így lehetünk együtt erősebbek!!!



https://tovabbkepzes.itk.ppke.hu

Nagyon sok hasznos anyag található 2015-től a továbbképzési előadások anyagai, 
több videofelvétellel! 

ÍROTT SEGÍTSÉG A TANANYAGFELDOLGOZÁSHOZ
A PPKE segítő weboldalai

https://tovabbkepzes.itk.ppke.hu/


• Esélyteremtő tehetséggondozás gyakorlata a Szent Margit Gimnáziumban - Dr. Orovica Márkné Budapesti
Szent Margit Gimnázium tanára - megoldások az érettségire készüléshez.

A sok tanács és elemzés mellett konkrét javaslatokkal is találkozunk. Tankönyvek, feladatgyűjtemények pontos
feladatszám-megjelöléssel:

ÍROTT SEGÍTSÉG A TANANYAGFELDOLGOZÁSHOZ
A PPKE segítő weboldalai

https://tovabbkepzes.itk.ppke.hu/content/Fizika/2015/02.pdf


http://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/fizika

ÍROTT SEGÍTSÉG A TANANYAGFELDOLGOZÁSHOZ
A PPKE segítő weboldalai

http://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/fizika


http://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/fizika4

ÍROTT SEGÍTSÉG A TANANYAGFELDOLGOZÁSHOZ
A PPKE segítő weboldalai

http://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/fizika4/list.html


http://fiztan.phd.elte.hu/kozkincs

ELTE  FIZIKA DOKTORI ISKOLA

http://fiztan.phd.elte.hu/kozkincs/index.html


http://fiztan.phd.elte.hu/kozkincs

Kiadványok
ELTE  FIZIKA DOKTORI ISKOLA
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http://fiztan.phd.elte.hu/kozkincs

Ebben a kiadványban már a pdf formátumot letöltve találkozunk 
könyvön belüli navigációs linkekkel is!

Kiadványok
ELTE  FIZIKA DOKTORI ISKOLA

http://fiztan.phd.elte.hu/kozkincs/index.html


http://fiztan.phd.elte.hu/kozkincs

QR kód a gyors 
használatért!

Kiadványok
ELTE  FIZIKA DOKTORI ISKOLA
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http://fiztan.phd.elte.hu/kozkincs

Többször találunk utalást a régi klasszikus 
kísérletgyűjteményre is: 

http://metal.elte.hu/~phexp/st_kgy.htm

Kiadványok
ELTE  FIZIKA DOKTORI ISKOLA

http://fiztan.phd.elte.hu/kozkincs/index.html
http://metal.elte.hu/~phexp/st_kgy.htm
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http://fiztan.phd.elte.hu/kozkincs

Linkek a jelenséghez tartozó youtube videókhoz:
https://www.youtube.com/watch?v=efzYblYVUFk

Kiadványok
ELTE  FIZIKA DOKTORI ISKOLA

http://fiztan.phd.elte.hu/kozkincs/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=efzYblYVUFk


Kontinuitási egyenlet, Bernoulli egyenlet

GEOGEBRA A FIZIKÁBAN

https://www.geogebra.org/m/c7yuktr7


Kontinuitási egyenlet, Bernoulli egyenlet
GEOGEBRA A FIZIKÁBAN

https://www.geogebra.org/m/c7yuktr7


Kuczmann Imre munkája az ELTE doktori 
iskolájának honlapjáról

Optika
GEOGEBRA A FIZIKÁBAN

https://www.geogebra.org/m/W3JSsfsF#chapter/507999
https://www.geogebra.org/m/W3JSsfsF#chapter/507999


Optika
GEOGEBRA A FIZIKÁBAN



Optika
GEOGEBRA A FIZIKÁBAN



Optika
GEOGEBRA A FIZIKÁBAN



A Doppler-effektus
GEOGEBRA A FIZIKÁBAN



GEOGEBRA A FIZIKÁBAN
A Doppler-effektus



GEOGEBRA A FIZIKÁBAN
Hajlítások



GEOGEBRA A FIZIKÁBAN
Hajlítások



GEOGEBRA A FIZIKÁBAN



HTML5 
az „eszközfüggetlenségért…”

Honlap>>

COLORADO EGYETEM SZEMÉLTETŐ ANYAGAI

https://phet.colorado.edu/hu/simulations/filter?type=html&sort=alpha&view=grid


COLORADO EGYETEM SZEMÉLTETŐ ANYAGAI

HTML5 
az „eszközfüggetlenségért…”

Honlap>>

https://phet.colorado.edu/hu/simulations/filter?type=html&sort=alpha&view=grid


Honlap>>
https://phet.colorado.edu/

HTML5 
az „eszközfüggetlenségért…”

COLORADO EGYETEM SZEMÉLTETŐ ANYAGAI

https://phet.colorado.edu/hu/simulations/filter?type=html&sort=alpha&view=grid


Honlap>>
https://www.vascak.cz

Bernoulli törvénye

VASCAK, AMI EGYÁLTALÁN NEM VACAK!

HTML5 
az „eszközfüggetlenségért…”

https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=hu


VASCAK, AMI EGYÁLTALÁN NEM VACAK!

Honlap>>
https://www.vascak.cz

Bernoulli törvénye

HTML5 
az „eszközfüggetlenségért…”

https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=hu


Honlap>>
https://www.vascak.cz

Állóhullámok

VASCAK, AMI EGYÁLTALÁN NEM VACAK!

HTML5 
az „eszközfüggetlenségért…”

https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=hu


Honlap>>
https://www.vascak.cz

A hang terjedési sebessége

VASCAK, AMI EGYÁLTALÁN NEM VACAK!

HTML5 
az „eszközfüggetlenségért…”

https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=hu


Honlap>>
https://www.vascak.cz

RLC áramkör

VASCAK, AMI EGYÁLTALÁN NEM VACAK!

HTML5 
az „eszközfüggetlenségért…”

https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=hu


https://www.walter-fendt.de/html5/phhu/

Honlap>>

„RÉGISÉGEK TÁRHÁZA”

HTML5 
az „eszközfüggetlenségért…”

https://www.walter-fendt.de/html5/phhu/


https://www.walter-fendt.de/html5/phhu/

Honlap>>

„RÉGISÉGEK TÁRHÁZA”

HTML5 
az „eszközfüggetlenségért…”

https://www.walter-fendt.de/html5/phhu/


https://fizipedia.bme.hu/index.php/

Mechanikai hullám polarizációja

VIDEO



VIDEO

https://fizipedia.bme.hu/index.php/

Mechanikai hullám polarizációja



https://ttko.hu/kbf/filmek.php?c=fizika

Az atomerőmű működése

VIDEO



VIDEO

https://ttko.hu/kbf/filmek.php?c=fizika

Az atomerőmű működése



VIDEO

http://videotorium.hu/hu/category

Videotórium

Kategorizált témák



http://videotorium.hu/hu/category

Videotórium

Kategorizált témák

VIDEO



http://www.geefiz.hu/

TELEFONOS APPLIKÁCIÓK
Geefiz
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TELEFONOS APPLIKÁCIÓK
Geefiz



http://www.geefiz.hu/

TELEFONOS APPLIKÁCIÓK
Geefiz



https://phyphox.org/

- A telefon szenzorait használja a
mérésekhez (pl: Doppler effektus,
akusztikus mérések, hang generátor,
gyorsulás mérése…)

- A mért adatok exportálhatók, így további
elemzésre alkalmasak.

- A mérési számítógépről nyomon
követhetők.

TELEFONOS APPLIKÁCIÓK



LabCamera

Algodoo FIZIKA

SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOK

https://physlets.org/tracker/


A lehetőségek tárházát bővítik a különböző eszközök pl. Raspberry PI, Arduino, Micro:bit… 

• Minden a segítségünkre lehet, de ügyelni kell a mértékre!!!
• Nem szabad elveszni a lehetőségek rengetegében!

Ehhez kell a tanári bölcsesség!

• Ha sok módszert ismerünk, az nem azt jelenti, hogy mindent meg kell ismerni a tanulóval, hanem, 
hogy mi tudjunk választani „terápiát”!

• Nagyon fontos a különböző tantárgyak (pl, fizika, kémia…) közötti azonos nyelvezet használata, hiszen 
így nem újra kell tanítani, hanem ismételni tudunk!

• Fontos a szaknyelv, de fontos a megértés is! (Pl.: Koherens hullámok szuperpozíciója 
interferenciaképet hoz létre…)

BEFEJEZŐ GONDOLATOK



Növelni kell az ismeretátadás sebességét, mert csökkennek az óraszámok…

- Nem megy minden áron! A befogadáshoz is idő kell! A sebesség nem növelhető akármekkora
nagyságra! Freund Tamás, az MTA elnöke TERMÉSZETTUDOMÁNY TANÍTÁSA KORSZERŰEN
ÉS VONZÓAN című 2011-es konferencián előadásában a modern agykutatásnak a tanulás
folyamatára vonatkozó legújabb eredményeiről szólt. Az előadás az agyi folyamatok egyszerű
és világos modelljéből indulva mutatott rá az elmélyülés fontosságára a tanulásban. Az
elmélyülés és a belső világ gazdagsága alapvető feltétele a kiegyensúlyozott személyiség
kialakulásának, s ehhez hozzá kell segíteni az ifjú nemzedéket.

GYORSABBAN



Az iskolák digitális felszereltségének fejlődésével a szemléltetés lehetősége általánosabbá
válhat, mint valaha. Így a tanulóinknál talán sikerül elérni, hogy magasabb megértési szintre
jussanak…

- Talán ha nem is magasabb szintre jut mindenki, de egy elfogadható tudást, ismeretet
elsajátítanak tanulóink, már számunkra megérte befektetni az energiát!

MAGASABBRA



Mindezt csak úgy érhetjük el, ha
összefogunk és egymás módszereit
megismerjük, egymásnak átadjuk, így
lehetünk együtt erősebbek!!! –
Elengedhetetlen, hogy együtt
dolgozzunk, ez kulcsfontosságú!

A vetés fontos

Vess, mindig csak vess, vesd el a remény magját.
Vesd el mosolyod a környező világban,
hogy győztes maradj az élet harcában.
Vesd el bátorságod kemény magját,hogy majd másokon segíts.
Vess lelkesedést, hitet, és vess mindig forró szívszeretetet.
Vess el kis dolgokat, csekély apróságot is.
Ne lankadj, legyen bizalmad,
földünk talpalatnyi, piciny része is a te vetésedtől lesz így gazdagabb. 

De növekedést Isten adja!

(Szegedi piaristák honlapja: www.szepi.hu/irodalom/)

ERŐSEBBEN!

http://www.szepi.hu/irodalom/



