


"JÁTÉK HATÁROK NÉLKÜL 
AVAGY A PROGRAMOZÓK HATÁRAI)"

Téma: 2-3 játékot programoznánk. Pascalban is,  

Javaban is. A két nyelvben megírt játékok közötti 

különbségeket, valamint a programozási nyelvek és a 

programozók "határait" mutatnánk be ezzel, majd ez 

után lehetne játszani az elkészült játékokkal. A 

prezentáció és a játék, kb. fele-fele időt venne igénybe.

Feladatok:

- Programozó: kódolás

- "Designer": A játék kinézetében ötletel és szerkeszt                  

grafikus kinézetet, valamint segíti a prezentőrt

- "Prezentőr": Az előadó aki a prezentációt csinálja és 

az előadást vezeti

(- "Segítő": Esetleges poszt, ott segít ahol hiány 

akadna, főleg a "prezentőrt" és a "designert") 

Csapat létszám: 5 fő

-2 Pascal programozó

- 1 "Designer"

- 1 "Prezentőr"

(+1 "Segítő")

Ötletgazda: Heckmann Dávid 11.c

Segítő tanár: Muzsalyiné Molnár Henrietta



HÁROMSZÖGEK MINDENFELÉ –
ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETEK

Mi az összeesküvés-elméletek 

pszichológiai és történelmi 

háttere? 

Mi motivál egy embert, hogy 

átlépje a valós tények határait, és 

hinni kezdjen saját 

tévképzeteiben?

Bemutató: dokumentumfilm 

vagy előadás

Létszám: max. 9 fő

Ötletgazda: Fonó Pál 11. b

Segítő tanár: Zoltán Katalin



A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA 
HATALMÁNAK HATÁRAI

Rábízhatjuk magunkat egy önvezető autóra? 

Építhetünk olyan harci robotot, ami képes 

emberi életekről dönteni? Milyen határokat 

szabjunk a mesterséges intelligencia 

befolyásának? Kutatómunka mostani 

határfeszegető események után, elfogadott 

vélemények keresése a témában, saját 

nézőpont kialakítása. 

Tevékenységek: kutatómunkát végezni egy 

csoporttal,

megvitatni a probléma erkölcsi aggályait,

lehetséges megoldásait, 

illetve a jelenlegi jogszabályok milyen 

határokat állítanak be a mesterséges 

intelligencia túlkapásai ellen,

bemutató készítése

Javasolt létszám: 10 fő

Ötletgazda: Hornák Bence 11. c

Segítő tanár: Sztranyák Attila



HOL VANNAK A STRESSZTŰRÉS HATÁRAI? –
STRESSZ AZ ÉLET SAVA-BORSA?

Szeretnénk vizsgálni a 

határokat az egészséges, 

ösztönző stresszelés és a 

szorongássá váló félelem 

között. Olyan diákok 

jelentkezését várjuk, akik a 

téma biológiai és kémiai 

hátterét szeretnék megismerni.

Tevékenységek: anyaggyűjtés 

és interjúzás

Létszám: 10 fő

Ötletgazda: Botos Renáta, 

Ács Julianna 11. b

Segítő tanár:

dr. Penyigei Erzsébet



FÜGGŐSÉGEK HATÁRAI

Mi áll a számítógépes, a vásárlási, a 

csokoládé- az alkohol-, a drog- a 

játék- vagy éppen a társfüggőség 

mögött? Meddig elviselhető a 

szenvedély a benne lévőnek és a 

körülötte élőknek?

Tevékenységek: interjúzás, 

anyaggyűjtés, kérdőívkészítés és –

értékelés, prezentációkészítés

Bemutató: előadás és prezentáció

Létszám: 10 fő

Ötletgazda: Glücker Roland, 

Daoud Ádám 11. c

Segítő tanár: dr. Hauptné

Rákosfalvy Ildikó



A MEGFÉLEMLÍTÉS ESZKÖZEI

Meddig mehetünk el a más népek 
és a világ megfélemlítésében?
Vajon nem maga a félelem szüli-e 
az újabb megfélemlítést? Hol a 
határ megfélemlítés és fenyegetés 
között? Atombomba? Vegyi és 
biológiai fegyverek? Mi van ma 
Ukrajnában?
Tevékenységek: kutatás a 
fegyverek témakörében, valamint 
oknyomozás és 
prezentációkészítés
Bemutató: prezentáció
Létszám: 8 fő
Ötletgazda: Szabó Domonkos 11. b
Segítő tanár: Tézli Péter



A DUBSTEP ZENEISÉGÉNEK HATÁRAI

Tényleg nem is zene a DUBSTER? 

Miért gondolják így sokan? 

Elfogadhatatlan, hogy ahol eddig határ 

volt: a művészet és a z informatika 

közt, most semmi sincs?

Bemutatnánk mi a modern 

elektronikus zene technikai háttere. 

Ezzel próbálnánk magyarázni 

hatásának, művészi értékének 

másságát, a hagyományos akusztikus 

zenééhez képest.

Tevékenységek: kutatás a hangszer-

és technikatörténet témakörében, 

esetleg egy kis élő bemutató 

megszervezése.

Bemutató: előadás, esetleg „koncert”

Létszám: 6 fő

Ötletgazda: Kun Bálint 11. c

Segítő tanár: Pénzes Ágnes



HATÁRTALAN HATÁROK , 
AVAGY A TUDOMÁNY HATÁRAI

Olyan tudományos állításokat és téziseket 

keresünk, melyeknek valóságalapjuk van 

(tehát nem mondanak ellent a jelenlegi 

tudásunknak), de bizonyítani őket még 

nem lehet (pl.:alkímia, bölcsek köve léte, 

időutazás lehetősége, húrelmélet, 

világelméletek, anyagok felépítése stb.).

Kiterjeszthetők-e tudásunk határai, 

elmosódhat-e a határ tudomány és sci-fi 

között? 

Tevékenység: könyvtári és netes kutatás, a 

bemutató elkészítése (számítógépes 

munka, szövegezés)

Bemutató: prezentáció

Létszám: 6 fő

Ötletgazda:

Rovnai Gergő, Kovács Bence 11. c

Segítő tanár: Izsa Éva



A VALÓSÁG ÉS A KÉPZELET HATÁRÁN

Meg szeretnénk tudni, hogy a képzeletünk, 

hogyan hat a világra, illetve az amit tapasztalunk, 

hogyan hat a képzeletünkre.

Tervezet: A placebo effektus rejtelmeinek 

feltárása. a művészetek teljesen a világot 

tükrözik, vagy van olyan eset, ahol nagyrészt 

csak az alkotó belső világa számít, és ha van, 

akkor ez hogy lehetséges. Játékok, legyen az 

társasjáték, szerepjáték, számítógépes játék, hogy 

befolyásolják a világnézetünket, és igaz-e a 

gyakran emlegetett közhely: „A gyerekek a 

számítógépes játékoktól erőszakosak lesznek”. 

Ennek a problémának a megválaszolásához 

szeretném kikérdezni egy szakértő és az emberek 

véleményét. Ha bármi más még eszetekbe jut a 

téma kapcsán, és jelentkeztek, akkor várom az 

ötleteket.

Formája: prezentáció

Maximum létszám: 6-7 fő

Ötletgazda: Molnár Levente 11. b

Segítő tanár: 



TE MENNYIRE ISMERED BELSŐ 
HATÁRAIDAT?

Sokan mondják, nincsenek határaid. Jók, vagy rosszak ha 

vannak határaink?

Hogyan is tudnék magamnak határokat húzni, vagy ezek 

bennem kell, hogy legyenek, ezek az értékeim? 

Megvédenek a határaim a külvilágtól? 

Hogyan alakulnak ki határaink? Tényleg csak saját 

kárunkon tudunk tanulni? 

Résztémák: határok bulizásban, alkoholban, szexben; 

korlátozottság érzése; ki szabja a határokat?

Tevékenységek:

•e témákat vitatnánk meg közösen a csoportban

•saját élményeik megbeszélése

•védekezési technikák a korlátok ellen

•védekezési technikák a kényszerítő nyomás ellen

•motivációs anyagok gyűjtése az interaktív előadáshoz: 

fotók, filmek, irodalmi példák, képzőművészeti 

alkotások

Bemutató: Interaktív előadás és megbeszélés az 

előadásra kíváncsi résztvevőkkel a fenti témákról 

Létszám: 8 fő, de szükség lenne olyan segítőkre, akik 

jók a számítástechnikában, a filmrészletek vágásában, 

prezentációkészítésben

Ötletgazda: Kocsik Tekla 11. a

Segítő tanár: Simon Anna



VÁNDORLÁS HATÁROKON ÁT

Szeretnénk megvizsgálni a 

Magyarországról történő 

kivándorlást a 20. század középétől 

mostanáig. Emberi sorsokat, 

konkrét életutakat, élményeket 

szeretnénk feltárni. Megvizsgálnánk 

a kivándorlás okait, kivándorlók 

lehetőségeit, helyzetét.

Tevékenységek: kutatás, 

kapcsolatfelvétel, interjúkészítés

Bemutató: tervezett formája: 

prezentáció és előadás

Létszám: 7 fő

Ötletgazda:

Balogh Soma, Villás Bertold 11. a

Segítő tanár: Csímár Csaba



AZ ÉLET ÉS A HALÁL HATÁRÁN

Van-e, érzékelhető-e a 
határ? Hol van? Mit mond 
erről a biológia és a 
pszichológia, mit ábrázol az 
irodalom?
Tevékenység: anyaggyűjtés, 
kutatás, olvasás, 
prezentációkészítés
Bemutató: prezentáció
Létszám: 8 fő
Ötletgazda: Horváth Eszter, 
Makács Ákos 11. b
Segítő tanár: Zoltán Katalin



FESZEGETJÜK A HATÁROKAT –
KARIKATÚRÁKKAL?

Meddig mehetünk el? 
Karikatúrák és 
következményeik egykor és ma
Tevékenység: kutatás a 
következő témákban:
Egy kis karikatúratörténet 
Karikatúra, mint eszköz
Etikai kérdések
Bemutató: PPT-és előadás 
és/vagy kiállítás
Létszám: 6 fő
Témavezető tanár:
Mészáros Mónika



MEGÉLHETÉSI BEVÁNDORLÓK?

Megélhetési bevándorlók-e a Magyarországon 
menekültstátuszért folyamodók? 
Magyarországra bevándorlók-e egyáltalán? Ide 
akartak-e jönni, itt szeretnének-e maradni? És 
hogy látják ők, mi szeretnénk-e, hogy itt 
maradjanak?
Tevékenység: Akikkel interjút készíthettek: 
Budapesten élő menekültek és oltalmazottak, 
a velük foglalkozó szakemberek (és akár a 
velük foglalkozó szakemberek.
Teendők: az alapvető interjúkészítési 
módszerek megismerése, néhány spontán 
(nem rögzített) interjú elkészítése, konzultáció 
migránsokkal foglalkozó szakemberekkel
Fakultatívan választható módszerek:
"élő könyvtár" (menekült vendégektől 
kérdezhetnek a "nézők" a bemutatók alatt)
netes információkeresés stb.
Nem árt, ha páran a csapatból beszélnek 
angolul (esetleg akár még spanyolul vagy 
franciául is) és jó kapcsolatteremtő készséggel 
rendelkeznek. 
Ideális csoportlétszám: 6 fő
Témavezető tanár: Juhász Anna



HATÁRVÁLTOZÁSOK

Téma: Változó határok 
és kisebbségi lét
Tevékenység: kutatás a 
következő témákban:
Határváltozások 
Európában
Kisebbségi jogok és 
kisebbségi lét
Bemutató: PPT-és
előadás
Létszám: 6 fő
Témavezető tanár:
Mészáros Mónika



LONDON, A MÁSODIK LEGNAGYOBB 
MAGYAR VÁROS

Magyar "polgárok"-e egyáltalán a 
Londonban élő (tanuló/dolgozó/nem 
dolgozó) magyarok? Vannak-e jogaik, 
kötelességeik, életük, jövőjük 
Magyarországon? És Londonban? 
Is it as good as we think? - avagy miből 
is van az a kerítés: Budapesthez képest 
mennyiből és hogyan lehet megélni 
Londonban? Mások-e ott a 
lehetőségek? És az elvárások? 
Tevékenységek: netes 
információgyűjtés, prezentációkészítés 
Plusz esetleg: "Pros and cons" -
interjúkészítés Londonban élő 
magyarokkal és/vagy Londonba vágyó 
(vagy nem vágyó) berzsenyis diákokkal 
Nem árt, ha a többség jól ért angolul.
Ideális csoportlétszám: 6-8 fő
Témavezető tanár: Juhász Anna



KÖNYVTÁR HATÁROK NÉLKÜL, AVAGY KÖNYVTÁR A 
VILÁGHÁLÓN – VILÁGHÁLÓ A KÖNYVTÁRBAN

Induljatok velünk felfedező útra a 
könyvtárak világába! 
Csak egy kattintás – akár otthonról is –, és 
kinyílnak a világ könyvtárai számotokra.
A mai világban az elektronikus tájékozódás 
képessége fontos és hasznos tudás.
Itt az alkalom e-tudás megszerzésére illetve 
bővítésére!
Jelentkezni a témára az iskolai könyvtárban 
tudtok.
Tevékenység: A téma feldolgozásához 
szükséges ismeretanyag gyűjtése a 
szakirodalomban és az interneten.
Szöveges bemutató és prezentáció készítése
+ infotérkép - készítés a falak nélküli 
könyvtárról
Bemutató: prezentáció
Csoportlétszám: 6 fő
Témavezető tanárok:
Duffek Ágnes és Molnár Lídia



ÁLLAM- HATÁR-VÉDELEM A 
TÖRTÉNELEMBEN

Hol húzódik egy állam határa? 

Jelképes vagy áthatolhatatlan? 

Védelmez vagy bezár? Milyen 

technikák biztosítják / biztosították 

a határok védelmét?

Tevékenységek: kutatás, a csoport 

döntése alapján esetleg rajzolás, 

makettkészítés

Bemutató: csoport érdeklődése 

szerint készíthet történeti 

bemutatót, vagy a mai 

megoldásokról ismertetőt, esetleg 

rajz vagy makett is készülhet 

szemléltetésül

Létszám: 

Témavezető tanár: 

dr. Juhászné Székely Judit


