TREFORTOS TANÁR-DIÁK TALÁLKOZÓ

M E G H Í V Ó
Kedves Trefortos Diáktársak!
A 2010-es Diáktalálkozón tartott „Nosztalgia órák” sikerén felbuzdulva a Trefortos Öregdiák
Egyesület újra TANÁR-DIÁK találkozót szervez az iskolában. 2012. november 16-án (pénteken) 18
órától - az alábbi bontásban található csoportokban - pódiumbeszélgetésre invitáljuk a tanárokat
és egykori diákjaikat. Kérjük, hogy az eseményen való részvételét az oregdiak.trefort@gmail.com
e-mailcímen 2012. november 14-ig történő regisztrációval előre jelezze (név, érettségi éve, e-mail
cím, tantárgycsoport)! A találkozóval kapcsolatos információk, tudnivalók, esetleges változások
megtalálhatóak a http://www.trefort.elte.hu/lapok/oregd.php honlapon.

18.00 – 18.50

S

Idegen nyelvek
Domokos Katalin (1982-től)
Gonda Zita (1993-tól)
Kovács Ágnes (1979-től)
Lenkefi Ferencné (1991-től)
Pajor Róbert (1977-1993)
Simon Zsuzsa (1976-2006)
Székely Józsefné (1974-1994)

Művészetek
Benedek Ottilia (1976-1995)
Herpyné Légár Piroska (1982-1994)
Kovács Gabriella (1995-től)
Körmendy Zsolt (1994-2006)
Mészáros Péter (2004-től)

Matematika / Informatika / Technika
Gerőcs László (1982-től)
Gombos Éva (1977-től)
Gyapjas Ferencné (1962-1993)
Kovács Károly 1978-2011)
Szilárd Gábor (1972-től)
Veszprémi Ferenc (1985-től)
Palojtay Tamás (1983-tól)

A tanári névsorokban – váratlan lemondás esetén - változás lehetséges!

19.00 – 19.50

S

Magyar / Történelem
Bihari Péter (1982-1994)
Gremsperger László (1982-1997)
Kozocsa Sándorné (1975-2002)
Márton János? (1981-1996)
Szabó Ádám (1993-tól)
Varga Ákos (1986-2006)
Vörös László (1967-2005)

Biológia / Kémia / Földrajz
Arday Lajosné (1975-1993)
dr. Böddiné dr. Schróth Ágnes
(1981-től)
Fodor Erika (1995-2010)
Kéri András (1990-től)
Szászné Heszlényi Judit (1975-től)
Vörös Lászlóné (1978-2005)

Testnevelés
Glatz János (1966-2011)
Gömbösné Csabay Annamária
(1975-2011)
Kálmán Éva /Magyar Tamásné
(1993-tól)
Kubicza János (1983-tól)
Sapszon József (1982-től)

A találkozó alatt a harmadik emeleten folyamatosan nyitva lesz az iskola épületének 125
éves jubileuma alkalmából október 4-én nyílt, a korai iskolatörténetet bemutató kiállítás, melyen
Mohay Péter tanár úr várja és kalauzolja az érdeklődő diákokat 18.30-as és 19.30-as időpontban. A
program során ruhatár és teaház is üzemel majd. Az iskola épülete kb. 21 óráig lesz nyitva.
A néhány öregdiák által koordinált pódiumbeszélgetések főbb témái:
Miért lett pedagógus valaki? Miért a Trefortban tanít / tanított? Milyen (volt) az iskolához fűződő viszonya? Mi az,
amitől egy tanár sikeres? Mi az, amit egy tanár sikernek érez, értékel? Mi (volt) a Trefort előnye és hátránya? Milyen
szerepet tölt / töltött be a magyar oktatásban a Trefort? Volt-e bármilyen időszakban is fentről érkező erőteljes
ideológia nyomás az iskolában? A tananyagok változása a különböző korszakokban? Mi (volt) a különböző tantárgyak
szerepe, súlya a Trefortban? Hogyan alakul / alakult a diákok fegyelme, érdeklődése, motiváltsága az eltelt
évtizedekben? Milyen érdekes, humoros történetek, emlékek maradtak meg? Van-e és ha igen, akkor mit jelent a
„Trefort szellem”? stb. és a diákok által feltett, érdekesnek ítélt kérdések pl. „KÉRDEZD MEG AZT, AMIT EDDIG NEM
TUDTÁL MEGKÉRDEZNI!”

A programra minden kedves egykori diáktársunkat szeretettel várjuk.
Kérünk mindenkit, segítsenek a meghívó továbbításában, hogy minél
többen tudomást szerezhessenek az eseményről.
Trefortos Öregdiák Egyesület
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