I.

FIATAL-ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓ – 2019.09.14.

PROGRAM


10-11 Gyülekező / érkeztetés
o
o



11-12.30 I. Program rész
o
o
o
o



o

Előzetes rendelés szerint a Lévay menzáján
’Street food’ és büfé az iskola udvarán

12.30-16 II. Program rész
o
o

o
o
o

o
o


Mesterségem tapasztalatai - Tematikus minikonferenciák – Osztálytermek
Kávéház és kisgyermekfoglalkoztató az udvaron
Nagyobb gyerekeknek táncház a tornateremben, illetve foci/röplabda az udvari pályán
Uszoda

12-15 Ebéd
o



érkezés bármikor lehetséges, a nap folyamán bármely programba be lehet kapcsolódni
épület bejárás – amire egész nap lehetőség van 

Tanár-öregdiák találkozó – szabadon…
Jövőkép - Kerekasztal beszélgetés (14.30-15.30) – Szalay Sámuel Díszterem

Beszélgetők: Fenntartó képviselete/Igazgató/SZMK képviselő/ LSZEIE képviselő
/LÖDE elnök
Kisgyermekeseknek pihenési lehetőség a diákotthonban / mesekuckó az A2-ben
Kávéház az udvaron
Nagyobb gyerekeknek bemutatók és foglalkoztatás

Lego robot / Drón / 3D nyomtatás / VR

Szabadulószobák
Sport – akár felnőtteknek is – udvari pályán, illetve a tornateremben 15 óráig
Uszoda

16-17 III. Program rész
Igazgatói köszöntő / beszámoló; megszólalások – Tornaterem
o
Igei gondolatok - Áldás
o
Csoportkép
17-18 Könnyűzenei koncert – Lévay Jazz Band – Tornaterem
o
Szécsi Viktória, Bereznay András, Orosz Balázs, Petró Csaba, Szász Péter
o





18-tól Évfordulós osztálytalálkozók - egyéni szervezés szerint



20 - Teaház a szállást igényelt, nem Lévayban végzett családtagoknak

REGISZTRÁCIÓ AUGUSZTUS 20-TÓL
A LÉVAY HONLAPJÁN KÖZZÉTETT LINK SEGÍTSÉGÉVEL!!!

BŐVEBBEN:
















Regisztrált vendégeink karszalagot kapnak, ennek viselését kérjük a nap folyamán!
Regisztrált vendégeink és családtagjaik térítésmentesen használhatják az uszodát a
találkozó napján (úszósapka kötelező).
o
az uszoda egyszerre 25-30 úszót képes fogadni, az uszoda használata érkezési
sorrend szerint lehetséges
A 11 órától tervezett minikonferenciák akkor kerülnek megrendezésre, ha a regisztráció
során egy megjelölt (vagy általatok javasolt) témakörben legalább 3 öregdiákunk jelzi
azt, hogy szívesen értekezne, beszélgetne, mutatná be a tapasztalatait
o
hogy melyik konferencia kerül megtartásra (és hol), arról a találkozó előtti
napokban adunk tájékoztatást a honlapon
o
legfeljebb 5 vetített beszámolóra van lehetőség, egyenként 5-7 percben, hogy egy
kis beszélgetésre is maradjon idő
o
mindegyik témának/minikonferenciának lesz egy koordinátora, aki vagy
pedagógus, vagy egy öregdiákunk lesz
o
a minikonferenciára beszámolóval jelentkezőkkel felvesszük a kapcsolatot
további egyeztetés végett
o
a regisztráció során „hallgató”-nak is lehet jelentkezni egy-egy minikonferenciára
Ebédet az iskola menzáján vendégek részére 500 főig tudunk biztosítani, a rendelést a
regisztráció során lehet leadni
o
reméljük, hogy sokan leszünk - az ebédlő kapacitása 80 fő egyszerre, ezért
kérjük, hogy a nagy beszélgetéseket az udvari kávéházba tervezzétek
Az iskola udvarán büfé, ill. ’street food’ jellegű étel egész nap rendelkezésre áll.
Ha a regisztráció során lesz elég jelentkező/érdeklődő, akkor valamilyen „rangadó” is
megrendezésre kerülhet 15 órától az udvari pályán
o
megfelelő számú jelentkezés esetén a játékban szívesen résztvevőkkel a
programrész felelőse felveszi a kapcsolatot
A Szalay Sámuel Díszterem befogadóképessége 90 fő, ülésrend érkezési sorrend szerint
a 14.30-tól kezdődő programrészen
A tornaterem befogadóképessége 1100fő (ebből 100 a lelátón), ülésrend érkezési
sorrend szerint a 16 órától kezdődő programrészen
Diákotthonban szállás a regisztráció során igényelhető az évfordulós találkozóra (is)
érkező, kisgyermekes családoknak (akár szombat esti vacsorával és vasárnap reggelivel).
KEDVES FIATAL-ÖREGDIÁKJAINK!
SZERETETTEL VÁRUNK BENNETEKET!

