Dr. Papházi János

főmuzeológus, történész, Gödöllői
Királyi Kastély

Gödöllő, a királyi család otthona

Dr. Monostori László, Bence Áron

plébános, Árpád-házi Szent Margit
templom; evangélikus lelkész

Kerekasztal beszélgetés a keresztény egyházak
együttműködéséről

Gáncs Péter

elnök-püspök, Magyarországi
Evangélikus Egyház

Előadás/beszélgetés az evangélikus egyházról

Gáncs Péter, Szloboda József

lelkészek (evangélikus, református)

Bődy Pál

történész, társadalomtudós, ny.
egyetemi docens

Bethlendy Boglárka

tanárjelölt (földrajz)

Orvoslás Trefort korában és ma

Papp Béla, Husti Áron

tanárjelölt (földrajz)

Budapest a kiegyezés korában és ma: előadás

Bence Áron

evangélikus lelkész

Nyitott mindenféle beszédre / beszélgetésre,
fiatal, vallásos könnyűzenei zenekarban
énekel, számokat ír, stb.

Michels Antal

trefortos öregdiák, józsefvárosi
katolikus plébános

Kerekasztal beszélgetés a keresztyén
egyházakról
Trefort Ágoston szerepe a tudományos
szemlélet, kutatás és képzés fejlesztésében
Magyarországon

Lenni, vagy nem lenni! / a reformáció
kialakulása

A Krakatau vulkán 1883-ban tört ki, éppen abban az évben, mikor
Trefort Ágoston meghozta a kistanárok gyakorlatáról szóló törvényt;
emellett ekkortájt virágzott fel a Mátrában a bányászat, amirőr szintén
az előadás része; legvégül pedig lesz benne egy egyházi zene, ami
Luther Mártonhoz köthető.

trefortos diák

Vulkánok

Turda Lola

iskolánk tanára

Az angol reformáció

Kászoni-Kövendi József

Magyarországi Unitárius Egyház
püspöki helynöke

A reformációról

Kiss Csilla

Trefort

Trefort és a Felsőbb leányiskola

Szemethy Tamás

Trefort

Protestáns főurak egy katolikus birodalomban

Gregorics Ádám

ELTE TTK (Csillagászati Intézet,
végzős MSc-s hallgató)
magyar jezsuiták (Jézus Társasága
Magyar Rendtartomány), kollégiumi
lelkész
iskolánk tanára

Székely Örs

kántor

Horváth Ferenc SJ

az agglomeráció fejlődése, népességföldrajz és hasonlók

Assisi Szt. Ferenc mint katolikus reformátor; a jövő: közös misszós
lehetőségek, katolikus-evangélikus kiegyezés; A reformáció jelenti,
hogy a személyes életemet kell megreformálni, megújítani. Hol tartok?
Vannak-e válaszaim az élet alapvető kérdéseire? Hiteles az életem,
vagy nem? Akarok-e boldog lenni, vagy sem?

Gereczi Botond 10. a

Deme Barnabás

Miként lett Gödöllő a koronázási ajándék 150 éve?

Előadás Trefort Ágoston és az Osztrák-Magyar Monarchia koráról

Reformok a fizikában / csillagászatban

lehet interaktív is, kéréstől függően, és adott évfolyamra igazítva

Egyházkép, előítéletek - beszélgetés, fórum

beszélgetés, a diákok felvetései, kérdései mentén

Az épületet bejáró, QR-kóddal fűszerezett kvíz Trefort 200 és Reformáció 500 témakörben
A kántori foglalkozás

Ament Éva

népi bútorfestő

"Virágom, virágom" - interaktív előadás

Dr. Gábor Csilla

Babes-Bolyai Egyetem Magyar
Irodalomtudományi Intézet; katolikus
szerzetesnő

A reformáció egyetemes és magyar
vonatkozásokkal, a hitvita műfajával

Mészáros Péter

iskolánk tanára

J.S. Bach "prédikál". Az egyházi kantáta a
barokkban - sok zenehallgatással

Sebestyén Ádám

egyetemi hallgató

Hogyan változtatta meg a reformáció a
középkori vallásos gondolkodást?

Feladatlap a Trefortról

Iskolánk története és jelenlegi sajátosságai

Farkas Katalin

iskolánk tanára

Az iskola Trefort korában

Kovács Gabriella

iskolánk tanára

Installációk készítése

Farkas Katalin

iskolánk tanára

Szendvicskészítés a BBM részére

Bibliamúzeum

Kiállítás/múzeumpedagógiai foglalakozás

életrajzi film

Luther (2003)

rajzfilm

Luther (2017)

Előadás a református templomok famennyezeti ábrázolásának
szimbólumairól; vetítés, festés - diákok rajztáblát, színes ceruzát
hozzanak!

Ráday utca 28.

Logisztori - Reformáció társasjáték
Dök

Diákfórum iskolai ügyekről

Dök

Diákfórum az oktatási rendszerről

Dök

Kerekasztal beszélgetés a tanárokkal

Kis Kelemen É., 9. c oszt.

iskolánk tanára és osztálya

Installáció - Budapest 150 éve és ma

installáció

Trefort Ágoston 200: egy nagy fehér fej-alakzat, plasztikusan, teleírva fekete szövegekkel, melyek informálnak Trefort
szerteágazó tevékenységeiről – a félemeleti nagy faliújságnál elhelyezve.

installáció

Reformáció 500: a wittenbergi vártemplom Tételkapujának festett mása, az I. emeleten, a zászlónál.

kiállítás

Reformáció 500 - Bibliamúzeum 12 tablója 80x200 cm-es méretben és Viszolyi Biblia hasonmása

installáció

A Magyar Nemzeti Múzeum IGE-Idők: a reformáció 500 éve c. kiállításának tablóiból a folyosókon, a lépcsőházban
kihelyezve /Marácz Móni szerzeménye/
IKSZ jótékonysági vásár

