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A „Foucault 200” alkalmából a SEK Budapest, Óvoda Általános Iskola és Gimnázium
diákjai és tanárai nagy lelkesedéssel és örömmel csatlakoztak a meghirdetett projekthez.
A pályázat részeként a SCIENCE Department tanárai különböző tevékenységeket
végeztek tématerületeinken diákjaikkal. Éppen ezért az adott terület beszámolóit tartalmazza e
jelen dokumentum magyarul és angolul, hiszen iskolánkban bizonyos tárgyak oktatása angol
nyelven történik.
A projekt egyik legfontosabb célja volt, amely a tanulók érdeklődésének felkeltése,
motiválása figyelmének jelentősebb ráirányítása a természettudományos tantárgyakra.
A projekt zárásaként örömmel írhatjuk, hogy diákjainkkal sikerült e célt elérni, teljesíteni,
hasznos volt a projekt, hiszen sikerül „megmozdítani” egy kisebb tömeget, néhány osztályt és
kollégát.
Természetesen ennél jobban is teljesíthettük volna céljainkat, ha hosszabb a határidő, és előbb
indítjuk a projekttervünk megvalósítását.

The science department organized a project week based on the life and work of the fantastic
French physicist, Leon Foucault. Our students in grade 7, 8, 9 and 10 were involved in
fascinating experiments and activities in physics, chemistry and astronomy.
During geography classes, students were asked to prepare posters, setting up presentations
based on topics in connection with Leon Foucault and astronomy. The 7th graders were
extremely motivated and we could listen to their professional presentations, and have a look at
their colourful posters. Furthermore we invited the other 7th graders to see each other’s
presentations. One of our students in 7.B brought in some components and assembled an
electro-motor in front of the other students explaining the steps. Everybody was cheered by the
other students, we had a great time together. The best performances were awarded with some
chocolate and candies.
Krisztián Hegedüs (Geography teacher)
Beszámoló a Foucault hétről
Ezen a héten a 200 éve született Leon Foucault munkásságával ismerkedtünk a fizika órákon
is.
A 11-12 osztályosok az életéről és egy-egy nevezetes találmányáról készítettek prezentációt.
Azon túl, hogy ámulhattunk a Foucault inga megvalósításán vagy a giroszkóp modern iphoneokban való alkalmazásán, a diákoknak lehetőségük nyílt a prezentálás gyakorlására.
Kíméletlen őszinteséggel javítottuk az elkövetett hibákat, természetesen segítő szándékkal.
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A 9 A és B osztályok közös óráját szintén prezentációkkal kezdtük. Ezután működtettük a
tanulók által készített inga modelleket. A diákok előzetesen felkészültek Foucault életéből,
találmányaiból. A két osztály izgalmas, játékos vetélkedőben osztotta meg tudását.
Büszke vagyok a diákjaimra, minden feladatra könnyen találtam jelentkezőt, lelkesen vettek
részt a fizikai és szellemi alkotásban, de felkészülés koordinálását és a játékvezetést is maguk
végezték.
Nahaj Mária (fizika tanár)

It takes 8 minutes for light to travel from the sun to our home the Earth! But to find this out we
need to know the speed of light, and thanks to the brilliance of the French physicist Leon
Foucault we now know. Here at SEK we also want to follow in the footsteps of brilliant minds,
so we performed our own experiment to determine the speed of light using chocolate and a
microwave. We were 90% accurate which isn't too bad considering the speed of light is 300,000
km/s!! But the most enjoyable part was eating the chocolate afterwards.

Beszámoló a Foucault hétről
A tanévkezdést követően Informatika órán diákjaimmal legelőszőr ismertettem projektet, majd
meghatároztam néhány mérföld követ. Ezt követően diákjaim 36 fő ( 9. osztályos tanuló) és 40
fő ( 7. osztályos tanuló) kezdett a megadott szempontok ismeretében legjobb tudásuk szerint
belevágni az önálló munkába.
„A munka folyamatábrája” (saját készítésű ábra)
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A projekt során a legpozitívabb tapasztalatom az volt, hogy a tanulók aktívan bekapcsolódtak
a kutatási munkába, megismerkedtek a francia fizikussal kapcsolatos magyar és angol nyelvű
szakirodalommal, megtanulták a kutatás alapvető lépéseit, megismertek néhány mérési
módszert. A tanultakat a 9. osztályos tanulók prezentáció formájában ismertették, jelenítették
meg, a kisebb diákok, 7 osztályosak animáció sorozatot készítettek.
A projektnek köszönhetően a diákok informatikai kompetenciája folyamatos fejlődésen ment
keresztül, hiszen az IKT eszközöket a különböző tevékenységeik során alkalmazták, mint pl.:
 anyaggyűjtés kulcsszavak alapján (szöveg és kép keresése);
 információk rendszerezése (adott szempontok megadásával);
 adatok feldolgozása (szövegszerkesztés, prezentáció, poszter, animáció készítése);
 folyamatos kommunikáció alkalmazása;
 eredmények bemutatása.
A projekt során megfigyelhető volt, hogy diákjaim körében – akik már a Z generáció tagjai –,
a digitális szocializáció kiteljesedett, az infokommunikációs eszközök már az életük részét
képezik, ezért csak a helyes irányt kellett nekik megmutatni, a lehetőségek kihasználásában volt
már egyfajta gyakorlatuk. A téma számomra is nagyon érdekes volt.
A projekt során folyamatos fejlődésen mentek keresztül a diákok következő kompetenciái:
Természettudományos kompetenciája
 a diákok képesek lettek megkülönböztetni a vizsgálódás szempontjából lényeges és
lényegtelen jellemzőket;
 képesek lettek a jelenségeket értelmezni, különbséget tenni a tudományos és az
áltudományos nézetek között;
 képesek lettek a videókon megfigyelt kísérletek elemzése során nyert tapasztalataikat
áttekinteni, értelmezni;
 képesek lettek a mindennapi technikai környezetben is felismerni a fizikai fogalmakat,
jelenségeket;
 megismerték a nagyobb jelentőségű fizikai felfedezéseket, eredményeket.
Digitális kompetencia
 képesek lettek kihasználni a fizika tanulásához a számítógép által kínált lehetőségeket
animációk, videó, szimulációk, oktatóprogramok futtatása stb.;
 képesek lettek értelmezni a számítógépes szimulációs programokat;
 képesek lettek az Interneten található információk között különbséget tenni;
 képesek lettek kiválasztani a tudományos értékű információkat.
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Anyanyelvi kompetencia:
 A diákok képesek lettek a megszerzett ismereteiket megfogalmazni, a magyar és angol
szaknyelv fogalmait ismerni és tudatosan, helyesen használni azokat.
Esztétikai kompetencia:
 a tanulók érdeklődést tanúsítottak a természet jelenségei iránt, a disszeminációra
elkészített bemutatójukat képesek voltak igényesen, esztétikusan elkészíteni.
Összefoglalva a projektnek köszönhetően megfigyelhető volt, hogy a diákok attitűdje
nagyon

pozitívan

változott,

természettudományos

kompetenciájuk

hatalmas

fejlődésen ment keresztül.
A természettudományos tantárgyak tanítási céljainak elérését a fenti tehetséggondozó
projektekben az alábbi összefoglaló ábrával és megjegyzésekkel szemléltetem (RADNÓTI, 2014)
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Tehetséggondozás, természettudományok céljai
Meggyőződésem, hogy még mindig tudunk hatni a diákokra és egy adott tantárgy
megszerettetése, a diákok attitűdjének formálása nemcsak a tárgy oktatásától függ, hanem az
oktató személyiségétől, az oktató által hozzá adott értéktől, melynek segítségével akár a
természettudományos tárgyakat is meg tudja kedveltetni.
Dr. Jarosievitz Beáta (fizika informatika szakos mesterpedagógus)
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Mellékletek
( a legjobb két prezentációt csatoljuk, mindkettőben kvíz kérdésekkel is találkozhatunk)
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Léon Foucault
• He was born on the 18th of September 1819, in Paris.
• 1850 - Measured speed of light (within 1% of true figure)
• 1851 - Foucault Pendulum
• 1852 - Gyroscope
• 1855 - Made physicist and received Copley Medal
• Eddy Currents
• 1858 - Foucault knife-edge test

Foucault Pendulum
• First demonstration
of the Earth
spinning around it’s
axis.
• Named after Léon
Foucault.
• Famous displays in
science museums
and bigger
planetariums.

Gyroscope
• Now used in:
compasses,
torpedoes, autopilots,
inertial guidance
systems
• Device used for
maintaining or
measuring orientation
and angular velocity.

Eddy Currents

• Eddy Current is a
motion of electric
charge induced entirely
within a conducting
material by a varying
electric or magnetic
field or by
electromagnetic
waves.
• Sometimes also called
Foucault’s Currents.

Foucault knife-edge test
• Used to find errors in
optical mirror by
reflecting light into a
knife edge at a mirror's
center of curvature.
• Commonly used by
amateur telescope
makers, because of how
inexpensive the solution
is.

Quiz

https://forms.gle/4pPTQE4fpxM2AU2b9
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Who was Léon Foucault?
• French physicist.
• 1819.09.18. – 1868.02.11.
• Born in Paris.
• He first studied medicine, but due to his blood
•

phobia, he abandoned
it and he began to study physics.

• He is best known for the Foucault pendulum.

Foucault Pendulum
• Introduced in February 1851.
• Most famous one is in the Panthéon in Paris.
• First experiment demonstrating the Earth's rotation.
• How it works:
- The plane of oscillation of a pendulum remains fixed
relative to the distant masses of the universe while
the Earth rotates underneath it.

Eddy Current
• First person who observed eddy currents was François Arago
• Eddy currents are loops of electrical current induced
within conductors by a changing magnetic field in
the conductor.
• In September, 1855, Foucault discovered that the force
required for the rotation of a copper disc becomes greater
when it is made to rotate with it's rim between the poles
of a magnet, the disc at the same time becoming heated
by the eddy current induced in the metal.

Gyroscope
• 1852.
• A device used for measuring or maintaining
orientation
and angular velocity.

• It is a spinning wheel or disc in which the axis
of rotation
is free to assume any orientation by itself.

Foucault knife-edge test
• 1858
• Way to measure conic shapes of optical
mirrors, with error margins measurable in
fractions of wavelengths of light.
• These days commonly used by
amateur telescope makers.

Quiz
https://forms.gle/iMmwTxHed24itmYo6
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