
Kiss Gabriella – Szecsődi Tamás: Miért pont nekünk kell megváltoztatnunk a világot? 

Fókusz: „Ezernyolcszáznegyvennyolc, Te csillag!”, avagy miért pont nekünk kell megváltoztatni a világot? 

Célcsoport: 8. évfolyam 

Tevékenység: A 2020. március 15-ei iskolai műsor elkészítése 

Mit jelent számunkra itt és most az ünnep – különösen, ha iskolai ünnepély? Mit tudunk kezdeni az olyan 

fogalmakkal, mint közösség, lázadás és áldozat – különösen, ha mindez olyan eszmékkel kapcsolódik össze, 

mint nemzet, haza, szabadság, egyenlőség, testvériség? Meg tudjuk-e írni a saját „tizenötpontunkat”? Milyen 

érzés sötétben és földön kúszva „szavalni” a Nemzeti dalt? A 7-8. évfolyam számára meghirdetett „Vonalkód” 

szakkör első féléves munkájára épülő projekt ezeket a kérdéseket járja körül, miközben elkészíti a SZIG iskolai 

ünnepségét. De részt veszünk osztálytantermi előadáson, elmegyünk a Petőfi Irodalmi Múzeum 

drámapedagógiai programjára, és sokat játszunk. FIGYELEM! AZ UTOLSÓ LEHETŐSÉG, HOGY 

CSATLAKOZZATOK EHHEZ A DIÁKSZÍNJÁTSZÓ KEZDEMÉNYEZÉSHEZ! 

A produktum bemutatására 2020. március 13-án kerül sor négy alkalommal az egész iskola előtt. 

 

Szatmáry-Bajkó Ildikó: Környezetfizika, környezeti szennyeződések terjedése 

Érdekel a környezetfizika? Kíváncsi vagy, hogyan terjedne szét a gáz és a hamu, ha a Bakonyban kitörne egy 

vulkán? Magyarországra, vagy a szomszédos országoknak jutna több belőle? Érdekel, hogy Csernobili 

atomkatasztrófakor hogyan szóródott szét a radioaktív szennyeződés? Kétféleképpen is tanulmányozhatod: 

szimulálhatod számítógépen vagy modellezheted festékek keveredésével, és készíthetsz szép képeket is. Ha 

mindkettőhöz van kedved, azt is megoldjuk. Mindeközben betekintést nyerünk a modern fizika egy 

emberléptékű ágazatába, a káoszfizikába, és megtudjuk, hogy mire jók a fraktálok a számítógépes játékokban. 

 

Seregély Ildikó: Autók, gyárlátogatások 

Gyárlátogatásokra mennénk vidékre. Egyetemre látogatnánk autó témakörben.  

 

Szabó Sándor: Autók aerodinamikája, hybrid, elektromos… 

Az autózás jövője a hibrid és az elektromos autó? Soros és párhuzamos hibridek és a HSD (Hybrid Synergy 

Drive). Hidrogén cellás és akkumulátoros autók. Alapvető technológia jellemzők, gyártás, újrahasznosítási 

lehetőségek, kiszolgáló infrastruktúra átalakításának problémái. Van az autózásnak jövője? 

Mesemondóknak: Egyik éjjel jöttek az ufók és elvitték az összes személyautót. Akik messzire mentek (volna), 

azok megkíséreltek buszra, villamosra szállni. A többség azonban megtanult újra egyre hosszabb távokon 

gyalogolni. Rég nem használt kontrás bicajok kerültek elő a lomtárból... Hogyan változna - változik meg az 

életünk autó nélkül?  

A világgazdaságot jelentős mértékben az autóipar pörgeti. A tervezés, gyártás, komplex beszállítói rendszer, 

kiszolgáló infrastruktúra (benzinkút, útépítés, fenntartás és szervizhálózat...). Mekkora gyártói, szolgáltatói 

erőforrást köt le a személygépkocsival való közlekedés luxusa? Egy átlagos család jövedelmének mekkora 

hányadát költi autózásra? 

 



dr. Borbás Réka: Élhető bolygók 

Mi teszi a Földet élhetővé? Hogyan alakult a Föld légköre, és hogyan hatott a légkör és az élővilág egymásra? 

Várhatóan hogyan alakul a földi légkör, és ez hogyan hat az élővilágra? Csak magunk alatt vágjuk a fát, vagy a 

Földet is elpusztítjuk? Arrébb lehet-e költözni, ha a Földön tönkre tesszük a jelenlegi élet feltételeit? Milyen 

feltételeknek kellene teljesülni? Van-e másik, földszerű bolygó? Mit kéne tennünk, hogy a Földünk is élhető 

maradjon? Ezekből a kérdésekből válogathatsz, indulhatsz ki érdeklődési körödnek megfelelően. 

 

dr. Borbás Réka: Fosszilis energiahordozók és a jövő 

Mire használjuk a fosszilis energiahordozókat? Meddig elég a szén, a kőolaj és a földgáz? Van-e alternatíva a 

közlekedésben, az iparban a fosszilis energiahordozók kiváltására? Akié az energiaforrás, azé a hatalom? 

Hogyan hatottak a történelemre a fosszilis energiahordozók? Tanultunk-e a korábbi konfliktusokból, 

krízishelyzetekből? Milyen konfliktusok várhatók? Ezekből a kérdésekből válogathatsz, indulhatsz ki 

érdeklődési körödnek megfelelően. 

 

Magyar László: Járványok 

Ha csatlakozol a csoporthoz, utánajárhatsz, hogy a történelem folyamán milyen nagy járványok voltak és annak 

is, hogy hogyan jöttek létre ezek a kórokozók és setenként hogyan befolyásolták a világtörténelmet is. Ha a 

jelen vagy a jövő érdekel, megtudhatod, most milyen veszélyek vannak, mi jellemző a járványok terjedésének 

dinamikájára. De érdekes lehet az emberek viselkedése járvány idején (pl. Camus, A pestis c. műve alapján.) 

vagy a járványok társadalmi szabályozására régen és ma (ANTSZ honlap, vagy éppen a Tóra előírásai). Ha ezek 

közül bármi érdekel, válaszd ezt a témát!" 

 

Hős Csilla – Jánossy Emese: ZÁRTKÖRŰ! - Zöld Budapest dán-magyar szemmel 

Ezt a projektet CSAK azoknak a tizedikes diákoknak hirdetjük meg, akik részt vettek a dán csereprogramban 

2019. novemberében, és szeretnének aktívan közreműködni a 2020. márciusi fogadás programjának 

kialakításában és megszervezésében. A fogadás tíz napja alatt azt fogjuk körbejárni és kikutatni, hogyan tehető 

fenntarthatóvá a nagyvárosi élet, vagyis mitől lesz Budapest valóban "zöld" . Célunk az is, 

hogy  megtanuljuk környezettudatosabban, felelősebben élni a mindennapjainkat. Szükségünk lesz az 

ötleteitekre, kreativitásotokra, együttműködésetekre és a jókedvetekre. 

 

Kornis Ferenc: Alapvető titkosítási módszerek és algoritmusok 

A titkosítás egy olyan eljárás, melynek során egy üzenetet megváltoztatunk úgy, hogy azt - a megfelelő kulcs 

birtokában - lehetőleg csak az eljárásba beavatott címzett legyen képes megérteni. Ilyen eljárásokat már az 

ókori görögök és rómaiak is előszeretettel alkalmaztak, melyek aztán az idők folyamán egyre összetettebbé és 

bonyolultabbá váltak. Jelenleg egy egész tudományág (kriptográfia) foglalkozik a kérdéskörrel, mely napjainkra 

erős informatikai háttérre, és különféle matematikai algoritmusokra épül. A project - tervek szerint - ezen 

tudományág néhány mérföldkövét szeretné bemutatni alapvető-, és mindenki számára érthető, egyszerű 

példákon keresztül. 

 



Viczay Zsuzsa: Fórum színház műhely 

A projekt műhelyen a résztvevőkkel közösen gondolkodunk az őket foglalkoztató, őket érintő társadalmi 

kérdésekről a fórum színház módszerével. Ajánlom azoknak, akik szeretnek játszani, és új perspektívákból 

megvizsgálni társadalmi kérdéseket. Drámás tapasztalattól függetlenül várok szeretettel minden érdeklődő 

diákot. A fórum színház alkalmazott, részvételi színházas módszer, melyben a közösséget érintő konfliktusokra 

keres interaktív módon megoldási stratégiákat, a nézők bevonásával. A csoporttal először megkeressük azt a 

témát, társadalmi kérdést, amivel a tagok leginkább szeretnének foglalkozni, aztán ennek mentén dolgozunk 

együtt. A folyamat végére egy rövid, interaktív előadást állítunk össze közösen.  

 

Jakab Katalin Edit – Juhász István: Diákolimpikonok az Istvánban 

Diákolimpikonok az István Gimnáziumban –Gyűjtőmunka 

 

Szalai Gábor: LEGO robothét 

Szeretettel várunk minden kedves diákot a projekthéten, aki érdeklődik a robot tervezés, programozás iránt. 

Legóztál korábban? Szeretnéd egy kicsit mérnökibben művelni? Ezen a projekten megteheted! Lehetőséged 

lesz építeni darut, autót, robotkart, váltót, szumórobotot, gyorsulórobotot, vagy bármit amit elképzelsz. Ha 

van egy régi ötleted, amit mindigis meg akartál építeni: most megteheted :) Saját laptop használata 

kifejezetten javasolt, bár nem kötelező, munka 2-3-4 fős csapatokban fog folyni, NXT2.0 robotagyakkal. 

 

Mihály Petra – Szvetnyik Krisztina: Willing- Next Level Volunteering in Sports 

ÖNKÉNTES KOORDINÁCIÓ ÉS TEHETSÉGGONDOZÁS – MIT TAKAR A WILLING? 

A „willing” a „volunteering”-hez, vagyis az önkéntességhez hasonló tevékenységi forma, ám több annál. A 

Willing – Next Level Volunteering in Sports Egyesület azért jött létre, hogy az önkéntességet magasabb 

színvonalra emelje a sportban, és mentorrendszer, valamint események előtti tréningek segítségével a 

legtehetségesebbeknek kiugrási lehetőséget, karrier perspektívát biztosítson. A rendszerünkön keresztül az 

egyszerű önkéntesből, a „volunteer”- ből „willer” lesz, végül pedig készen áll majd a munkaerő piacon való 

elhelyezkedésre. Dolgozunk azon, hogy olyan cégeket, szervezőbizottságokat, szervezeteket csatoljunk a 

rendszerünkbe, amelyek felvevőpiacot biztosíthatnak a rendszerünkből kikerülő fiatalok számára a sport 

világán kívül és belül. 

 

Lázár Tibor: Pénzügyek 

Pénzügyek (tőzsde, bank, adózás, kamat, befektetések, a jövő pénznemei): ha szeretnétek tudni, hogy 

működik a Budapesti Értéktőzsde, milyen részvényeket, értékpapírokat érdemes vásárolni, mi az a kriptovaluta 

(pl. Bitcoin), válasszátok ezt a projekt munkacsoportot. A témakörökön belüli szűkebb témát a szakirodalom 

megismerése, a téma kutatása után egy esszében kell összegeznetek, majd egy prezentációban bemutatnotok 

társaitoknak. A választott projekttéma ideális feldolgozása páros munkában történik. 

 

 



Lázár Tibor: Politika - parlament 

Politika – parlament, demokrácia, őszinte kommunikáció a társadalomban: ha érdekel Titeket a magyar 

parlamentarizmus múltja és jelene, a demokrácia működése nyugaton és keleten, a kommunikáció, média 

szerepe egy társadalom életében, válasszátok ezt a projekt munkacsoportot! A témakörökön belüli szűkebb 

témát a szakirodalom megismerése, a téma kutatása után egy esszében kell összegeznetek, majd egy 

prezentációban bemutatnotok társaitoknak. A választott projekttéma ideális feldolgozása páros munkában 

történik. 

 

Magyar Zsolt: Társasjáték játékszabályok 

Az egyik a társasjáték szabály fordítás. Ennek keretében a résztvevő diákok csoportokban kapnak egy-egy 

játékot, melyhez angol vagy német nyelvű játékszabály tartozik. A feladatuk az lesz, hogy a játékszabályt 

megértsék, feldolgozzák, a megértett szabályok alapján lejátsszák a játékot (akár többször is), majd a 

tapasztaltak és a megértés pontosítása után magyar nyelvre lefordítsák a szabályt. Ha az időbe belefér, akkor 

több játékkal is megteszik mindezt a csoportok. 

 

Magyar Zsolt: Társasjátékos gondolkodásfejlesztés 

A másik projekt a társasjátékos gondolkodásfejlesztés. Ennek keretében összetett stratégiai játékok 

játékszabályának elolvasása és megértése után játszanak a csoportok a játékokkal (minden csoport 

összességében ugyanazokat a játékokat fogja feldolgozni), majd a játék után elkészítenek egy rövid ismertetőt 

és elemzést az adott játékról, meghatározott szempontok alapján. 

 

Vimlátiné Kálmán Judit: Mediterrán multi-kulti 

Állandóan spanyol számokat dúdolsz? Megfogott a görög építészet? Imádsz pizzát sütni? Tetszik a francia 

versek dallama? Esetleg jártál egy lenyűgöző múzeumban? Netán ötleteket gyűjtenél a következő családi 

nyaraláshoz? Gyere el, mutassuk be együtt a mediterrán országok kultúrájából azt, ami TÉGED leginkább 

érdekel! 

 

Kelemen Gabriella: Iskolánk marketingje, kisfilm a honlapra 

Adjuk el iskolánkat! Persze csak képletesen! Ismertessük meg a világgal a Szent István Gimnáziumot! 

Készítsünk közösen egy filmet mindennapjainkról és lássuk el angol és német felirattal, hogy a világ ránk 

nézzen! Ha szeretnéd kipróbálni magad a filmkészítésben, ha az idegen nyelvi tudásodat adnád a terjesztéshez, 

ne habozz, jelentkezz! A film felkerül a honlapunkra és évekig a ti nevetek fémjelzi majd a produktumot! 

 

Molnár-Sáska Ildikó: Mikulás Qpa 

A Mikulás Qpa iskolánk, egy hagyományosan megrendezett eseménye. A zuglói általános iskolák csapatainak 

matematikaversenyére minden évben december elején kerül sor. A projekt témája a csapatverseny korábbi 

feladatainak megismerése, megoldása, és a 2020-as verseny feladatainak összeállítása, tesztelése. A projekt 

bemutatása 2020-ban történik, a verseny alkalmával. 


