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▪Demokrácia –digitális témahét
▪10 iskolai projekt

▪projektenként ~25 diák

▪2-3 projektvezető tanár

TÉMA



SOKFÉLE PROJEKT, SOKFÉLE MEGKÖZELÍTÉS

▪ Mondd, te kit, mit 
választanál?

▪ MRS BANK

▪ 2RF News -
Demokráciajáték

▪ A 3 TÍCSŐR

▪ A Stáb 2020 
emberkísérleteket végez

▪ Demokrácia az
avant-Garden-ben

▪ Fake news -
Manipulálható vagy?

▪ Hajrá, Álmodozók!

▪ Időutazó

▪ Írók-kávéházak-
szenvedélyek



▪ Olyan projektre jelentkezz, aminek a témája igazán érdekel!

▪ Bátran érdeklődj a jelentkezés előtt a projektvezető 
tanároknál a részletekről!

▪ Szemelj ki magadnak 2-3 kedvenc projektet, mert ha ez egyik 
betelik a jelentkezésed előtt, akkor a másikat kell 
választanod!

▪ Aki nem jelentkezik online - már nem választhat kedvenc 
projektet, a maradék helyekre osztjuk be őket!

FONTOS!



JELENTKEZÉS

Online az iskola honlapján:

http://www.rakoczif.hu

Jelentkezés első napja: 2020.03.02. 20:00

Jelentkezés utolsó napja: 2020.03.05. 20:00

http://www.rakoczif.hu/


ELŐFOGLALKOZÁS

▪ A TÉMA megismerése

▪ Csapatépítés

▪ Előzetes feladatok

Időpont: 2020. március 13. 4-5. órában



MRS BANK

Van egy pennyd?

Fektesd be!

Gyere hozzánk!



A STÁB 2020 EMBERKÍSÉRLETEKET VÉGEZ

A Stáb idén is a Témahét eseményeiről és fő 
témájáról tudósít minden nap egy kicsit máshogy.
Ha még nem éltél és főképpen nem voltál újságíró 
valódi diktatúrában, demokráciában
és anarchiában, 
nálunk egy-egy napra kipróbálhatod, hogy 
a végén dönteni tudj, mielőtt valójában döntesz.
Ha bírod a tempót, várunk a csapatba!



FAKE NEWS - MANIPULÁLHATÓ VAGY?

Fake news és a demokrácia.
Fake news és a média.
Fake news és a 
manipulálhatóság.
Fake news és TE!
Nekünk fontos a 
médiatudatosságod.

Ha neked is, akkor várunk a 
projektünkbe!



2RF NEWS - DEMOKRÁCIAJÁTÉK

Várunk, ha kipróbálnád a demokráciát 
játékosan.
Várunk, ha szeretnéd megnézni, hogyan 
üléseznek a honatyák (látogatás a 
parlamentbe).
Várunk, ha szeretnéd kipróbálni az újságírást.
Várunk, ha még nem “blogoltál” 
és szívesen részt vennél benne.
Várunk, ha szeretsz kézműveskedni.
Várunk, ha hozod a jókedvedet, nyitottságodat!



IDŐUTAZÓ

Míg a legújabb telefon típus pár hét alatt a világ 
minden táján elérhető, 
addig több mint száz évbe tellett
mire a nők választójogot szereztek világszerte.
Az érdeklődőkkel rápillantunk 
a demokratikus rendszerek kialakulásának rögös 
útjára.
A téma komolyságát filmek,
mókás és kreatív feladatok teszik érdekesebbé.



HAJRÁ, ÁLMODOZÓK! Akarod tudni mit jelent Átlagisztán-
ban élni? 
Vagy esetleg Extremisztánban?
A szegénység vagy a gazdagság 
demokratikusabb?
Van demokrácia a természetben?
Az esélyegyenlőség demokratikus?
Befogadás vagy elfogadás?
Mit jelent a demokrácia 
az iskolában?
Szeretnél demokratikusabb iskolába 
járni?
Ha igen, milyen az?
Gyere, álmodj velünk egy jobb 
világot!



ÍRÓK-KÁVÉHÁZAK-SZENVEDÉLYEK

Kreatív, 
vállalkozó szellemű, 
bevállalós, 
kávézni is szerető fiatalokat keresünk. 
Jelige: szenvedély.



MONDD, TE KIT, MIT VÁLASZTANÁL?
A demokrácia a döntésekről is szól. 
S annyi mindenben kell döntenünk 
nap mint nap...
Kisebb és nagyobb, fontos és kevésbé 
fontos, könnyű és nehéz: 
döntések útvesztőjében élünk. 
S ez bizony nem könnyű... 
Egy kicsit ebben próbálunk segíteni neked, 
játékosan és komolyan, 
elgondolkodva és könnyedén, 
külső programokban gazdagon, együtt.
Gyere, várunk!



A 3 TÍCSŐR

#mostmegtudodmirejóazinsta
#tartalommarketing
#vizuálisbrandek
#profilok
#funfacts

Így instázunk ‘mink!
#l4l



DEMOKRÁCIA AZ AVANT-GARDEN-BEN

Szeretsz alkotni? 
Szeretnéd megpróbálni másképp 
kifejezni érzéseidet, gondolataidat? 
Vagy csak valami újat akarsz kipróbálni? 
Nálunk az alkotásban 1 szabály van –
hogy nincs szabály! 
A fantáziádnak csak te szabhatsz határt!

Ha egyetértesz, itt a helyed közöttünk!



BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma

#2rf


