
HULLÁMOK VILÁGA 

  
Fizika, Biológia, Kémia, Informatika, Matematika tantárgyakra épülő távtanulási formában megvalósítható projekt a 11-12. évfolyam számára 

Kulcsfogalmak: Rádióhullámok, mikrohullámok, infravörös fény, látható fény, ultraibolya fény, röntgensugárzás, gammasugárzás, radioaktív sugárzás, a sugárzások 

fizikai mennyiséggel való jellemzése, kommunikáció, csillagászat, életmód, múlt és jövő, gazdaság, környezetvédelem, otthon, gyógyászat 

 
Összefoglalás 

Miről mesél a tudomány? alapkérdést feldolgozó Hullámok világa c. Digitális Témahét mintaprojekt távtanulási környezetben való megvalósításának feltétele, hogy 

a tanárok közötti, valamint a tanár-diák, diák-diák együttműködések egy közös online tanulási keretrendszerben (LMS) zajlanak. Az eredeti projekttervben szereplő, 
feladatleírásokban néhány, a szabad téren megvalósítható tevékenységen túl, változtatás nélkül megvalósíthatóak távtanulási környezetben is. A tanulási folyamat 

során a kritikus gondolkodás fejlesztése kiemelten fontos, komoly támogatást nyújthat az érettségi vizsgára való gyakorlatközpontú felkészülésben. A projekt a jelenléti 

órák hiányában kontaktórák és otthoni foglalkozások keretében szervezhetők meg. Az otthoni foglalkozások munkaformája lehet az offline osztálytermi gyakorlat 

során is alkalmazott egyéni, páros, illetve csoportmunka is.  

Javasolt időkeret: 4-5 kontaktóra + 3 otthoni foglalkozás 

Javasolt hardver igény: PC, laptop, telefon, fülhallgató, (mikrofon) 

Javasolt szoftver igény: Az intézmény által választott online tanulási keretrendszer pl. Office365, Google Classroom 

Javasolt alkalmazások, amelyek az LMS rendszerek részét nem képezik: 

PROJEKTSZAKASZOK  PRODUKTUM (S=segédanyag)  ALKALMAZÁS  TUTORIAL VIDEÓ/WEBINÁRIUM 

1. 

Kontaktóra  
Csoportalakítást támogató 

alkalmazás, közösen 
szerkeszthető TKM-táblázat (S) 

 
Team Maker, 

OneNote/GoogleDocs 
 

Skultéty Katalin: Az Office 365 távoktatási lehetőségei 

Skultéty Katalin: A Microsoft Teams távoktatási lehetőségei 2. rész 
Kerek Roland: A Google Tanterem létrehozása és alkalmazása  

Otthoni foglalkozás  
Kutatás: feladatlapokban 
szereplő segédanyag (S) 

 

OneNote/Google Docs 

Phet Interactive Simulation, 
GoPhoton! 

  

2. 
Kontaktóra  

Kutatás értékelése: projektfal, 
3-2-1 módszert támogató 

digitális feladatkártya 
 

LINO, 
OneNote/GoogleDocs 

 
Tisza Géza: LINO a távtanulásban (nem csak óvodapedagógusoknak) 

 

Otthoni foglalkozás  Alkotás: újságcikk készítése  Canva   

3. 
Kontaktóra  

Kutatás értékelése: projektfal, 
3-2-1 módszert támogató 

digitális feladatkártya 
 

 LINO 
OneNote/GoogleDocs 

  

Otthoni foglalkozás  Újságcikk véglegesítése  Canva   

4. Kontaktóra (Bemutató) 

 projektfal (S)  Joomag   

 értékelő kérdőív (S)  MS Forms/Google Forms   
Skultéty Katalin: Az Office 365 távoktatási lehetőségei 

Skultéty Katalin: A Microsoft Teams távoktatási lehetőségei 2. rész 
Kerek Roland: A Google Tanterem létrehozása és alkalmazása 

Javasolt módszertani 

webináriumok 
 
 Főző Attila László, Jánossy Zsolt: (DPMK) A távtanítás módszertana a digitális munkarendben, Főző Attila László (DPMK): Digitális Témahét – online 

projektek a távtanításban, Timár Borbála (DGYS): Médiatudatosság projektek a Digitális Témahéten 
 

https://digitalistemahet.hu/tudasbazis/gyakorlat/hullamok-vilaga
https://dpmk.hu/2020/03/24/digitalis-munkarend-a-koznevelesben-modszertani-ajanlasok/
http://chir.ag/projects/team-maker/
https://products.office.com/hu-hu/onenote/digital-note-taking-app
https://www.google.hu/intl/hu/docs/about/
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_ZjU0Mjg5Y2YtNjFhNS00YjU1LTk5OWMtZjZiNDNjMjBkNzRl%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522c6d22d34-b6ad-40d8-94f5-c031afeb7778%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cafa2282-255c-4dd6-8a44-68e009c00a8a%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=3469edcc-8a58-4b18-a22d-b2b496bfef71&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/_#/broadcastPlaybackScreen
https://www.youtube.com/watch?v=DE40mLdbzK0&feature=youtu.be
https://products.office.com/hu-hu/onenote/digital-note-taking-app
https://www.google.hu/intl/hu/docs/about/
https://phet.colorado.edu/hu/simulations/translated/hu
https://linoit.com/session/login?redirect=http%3A%2F%2Flinoit.com%2Fhome
https://products.office.com/hu-hu/onenote/digital-note-taking-app
https://www.google.hu/intl/hu/docs/about/
https://www.youtube.com/watch?v=QygnKBpSoFs
https://www.canva.com/
https://linoit.com/session/login?redirect=http%3A%2F%2Flinoit.com%2Fhome
https://products.office.com/hu-hu/onenote/digital-note-taking-app
https://www.google.hu/intl/hu/docs/about/
https://www.canva.com/
https://www.joomag.com/
https://forms.office.com/
https://www.google.hu/intl/hu/forms/about/
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_ZjU0Mjg5Y2YtNjFhNS00YjU1LTk5OWMtZjZiNDNjMjBkNzRl%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522c6d22d34-b6ad-40d8-94f5-c031afeb7778%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cafa2282-255c-4dd6-8a44-68e009c00a8a%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=3469edcc-8a58-4b18-a22d-b2b496bfef71&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/_#/broadcastPlaybackScreen
https://www.youtube.com/watch?v=DE40mLdbzK0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gI8SPwhnPTc
https://www.youtube.com/watch?v=x8UXbDdjCc0
https://www.youtube.com/watch?v=x8UXbDdjCc0
https://www.youtube.com/watch?v=r3-85pWeaVw&feature=youtu.be

