Wigner FK Online Közösségi Szolgálat
2021. február 8-tól március 7-ig (4 hét)

Ami szükséges hozzá: Facebook profil, e-mail cím.
A közösségi szolgálat teljesítésének feltételei az 1. hétre vonatkozóan
(hét tematikája: a Wigner Café ismeretterjesztő programsorozat)
1) Wigner FK Facebook oldalának lájkolása.
2) Az adott héten a Wigner FK Facebook oldalán megjelenő posztok lájkolása (minimum
3 lájk/hét).
3) Az adott héten meg fog jelenni Facebook oldalunkon több poszt, ami felhívja a
figyelmet a Wigner Café rendezvénysorozatunkra, amely a Csodák Palotájával
Együttműködésben készül. A korábban elhangzott előadások visszanézhetők a
WignerCafe oldalon.
Hallgass meg egy szabadon választott előadást! A Facebook bejegyzés alá írj
kommentet, hogy melyik előadást hallgattad meg! Miért arra esett a választásod! Mit
tartottál érdekesnek belőle? (Min. 15 szó, egy smile nem elég!)
A közösségi szolgálat teljesítésének feltételei a 2. hétre vonatkozóan:
(a hét tematikája: fizika a mai zenében)
1) Wigner FK Facebook oldalának lájkolása, amennyiben az a korábbi hetekben még
nem történt meg. Az adott héten a Wigner FK Facebook oldalán megjelenő posztok
lájkolása (minimum 3 lájk/hét).
2) Keress Facebook oldalunk korábbi bejegyzéseiből középiskolásoknak szóló
tartalomról, programokról szóló bejegyzést. Lájkolj legalább hármat!
3) Az adott héten meg fog jelenni Facebook oldalunkon egy felhívás. Olyan dalokat
fogunk keresni (lehet magyar vagy idegennyelvű), amikben valamilyen tudományos
fogalom elhangzik (pl. bolygók, kémiai elemek, légköri jelenségek, elektromosság,
mágnesség… stb.). Keress legalább 3 ilyen dalt és írd meg kommentként a bejegyzés
alá: tudományos fogalom, előadó és dalcím. (pl. Radioaktivitás, Imagine Dragons:
Radioactive) (Ha már valami szerepel, akkor kérünk keress újat. Csak a még nem
szereplő számít a feladat teljesítésének.)
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A közösségi szolgálat teljesítésének feltételei a 3. hétre vonatkozóan:
(a hét tematikája: Nobel-díjas fizikusok)
1) Wigner FK Facebook oldalának lájkolása, amennyiben az a korábbi hetekben még
nem történt meg. Az adott héten a Wigner FK Facebook oldalán megjelenő posztok
lájkolása (minimum 3 lájk/hét).
2) Lájkolj korábbi Facebook bejegyzéseinkből hármat, amit különösen érdekesnek
találtál.
3) Az adott héten a Facebook oldalunkon megjelenik egy poszt fizikai Nobel-díjas
kutatókkal kapcsolatban. Válassz ki egy ilyen kutatót! A Facebook bejegyzés alá
kommentben írd meg a nevét és hogy milyen témával foglalkozott (saját szavaiddal,
wikipédiás másolásért nem jár jóváírás). Miért rá esett a választásod? Milyen
érdekességet találtál az életéről, munkásságáról? Esteleg találtál valami magyar
vonatkozást, vagy valami érdekességet vele kapcsolatban? (Min. 15 szó, egy smile
nem elég!)
A közösségi szolgálat teljesítésének feltételei a 4. hétre vonatkozóan:
1) Wigner FK Facebook oldalának lájkolása, amennyiben az a korábbi hetekben még
nem történt meg. Az adott héten a Wigner FK Facebook oldalán megjelenő posztok
lájkolása (minimum 3 lájk/hét).
2) Osztd meg az egyik Facebook posztunkat, amit érdekesnek találsz.
3) Az adott héten a Facebook oldalunkon megjelenik egy felhívás. A poszt alatt
kommentbe minden nap a hét során várunk olyan tudományos fogalmat, tartalmat,
jelenséget (pl. élelmiszerek csomagolásán az összetevő lista, földgömb,
hőmérő…stb.)) amivel a hét során találkoztál. Azt is írd meg, hogy hol találkoztál az
adott dologgal pl. Facebook (Tudományos mémek), tv, rádió, újság, szupermarket,
konyha...stb. és mi volt az a tartalom, fogalom vagy jelenség. (Ha már valamit írtak
mások is, azt nem tudjuk beszámítani.)
Bónusz feladat (3 óra igazolható le vele):
Amennyiben korábban részt vettél a Wigner FK által szervezett, középiskolásoknak szóló
programok valamelyikén (Wigner Café, Kutatók éjszakája, Lányok napja, Nyílt nap,
Diákműhely stb.), írj egy fél-egy oldalas beszámolót róla, amiben elmeséled milyen volt a
program, hogy találtál rá, mi tetszett, mi nem tetszett rajta, milyen további programokra,
témákra lennél kíváncsi. Az írásokat a kommunikacio@wigner.hu címre várjuk!
Az online közösségi szolgálat elkezdésének menete:
Jelentkezés a kommunikacio@wigner.hu e-mail címen Dovicsin-Péntek Csilla
kommunikációs titkárnál. A jelentkezési határidő az adott hétre legkésőbb az adott
héten, hétfő 19:00 óra. (A későbbi jelentkezéseket a következő hétre tekintjük
érvényesnek.)
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Jelentkezéskor kérjük megadni a következő adatokat: Név, iskola, évfolyam, valamint a
facebook profilnevet, ha az eltér a megadott névtől.
Sikeres teljesítés esetén minden héten 3 órát írunk jóvá, amit e-mailben fogunk megküldeni.
Tehát 4 hétért összesen 12 órát lehet jóváíratni.
FONTOS!!!
Nem szükséges az összes héten részt venni, bármikor be lehet csatlakozni a projektbe. Ha egy
hetet kiválaszt valaki, akkor azt végig kell csinálni, máskülönben nem tudunk igazolást adni.
A jelentkezés folyamatos.

Létszámkorlát nincs!
Várjuk a jelentkezőket!

Wigner Fizikai Kutatóközpont, 1121, Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33
E-mail cím: titkarsag@wigner.hu, Telefon: +36-1-392-2222
Honlap: https://wigner.hu/hu; Facebook oldal: https://www.facebook.com/WignerFK

