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Meghívó 
 
Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium 
 
3200 Gyöngyös, Kossuth u. 33.  
06 37 505 265 
www.berze.hu 
titkarsag@berze.hu 

 
 
Tisztelt Címzett! 

 
 
 Ezúton szeretném meghívni intézményünk, a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium 
által szervezett Berze NépNapra.  
 
A nap célja: 

 a berzés életérzés erősítése 
 pályaorientációs, továbbtanulási kötelezettség / motiválás 
 megszerettet / eltántorít / megismertet 

 
 
A NépNap megszervezésére immáron ötödik alkalommal kerül sor.  
 A program célja egyrészt, hogy a mindenkori berzések visszalátogassanak volt iskolájukba, 
és elmeséljék jelenlegi iskolatársaiknak, hogy hogyan hasznosították a munka világában az itt 
megszerzett tudást, világszemléletet és értékrendet.  
 Másrészt a rendezvénynek pályaorientációs célja is van. Ezért meghívjuk a felsőoktatási 
intézmények, állami intézmények (kormányhivatal, rendőrség, mentők, cégek, munkahelyek, 
stb…) és szakképzési intézetek tanulóit, dolgozóit, hogy bemutassák az általuk kínált 
lehetőségeket, és felkeltsék tanulóink érdeklődését egy-egy szakma vagy tudomány iránt. 
Továbbá szívesen fogadunk mindenkit, aki munka- és élettapasztalatokat tud átadni a most 
felnövő generáció számára. 
 
 
 Tisztelettel kérjük Önt, illetve az Ön által kijelölt munkatársat, hogy az intézményüket és 
az ott folyó munkát szíveskedjék bemutatni diákjainknak, illetve meghívott vendégeinknek. 
 
 
A program 

 időpontja: 2021.11.26. péntek 08:30-12:30 

 helyszíne: Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium, 3200 Gyöngyös, Kossuth u. 33.  

 megnyitója: 08:00 órakor az iskola könyvtárában 

 programzárás: 12:40 órakor az iskola könyvtárában 
 
 Amennyiben felkérésünket elfogadja, kérem, jelezzen vissza, hogy a továbbiakban 
egyeztetni tudjuk az előadás pontos idejét és technikai igényeit! 
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Regisztráció  
 A regisztrációkat ide kattintva tehetik meg: 

 A jelentkezés határideje: 2021.11.07. 23:59:59 

(A regisztráció egy űrlap kitöltésével valósul meg. Itt az alábbi adatokat kell majd megadni: 
 

 Előadó neve 

 Előadó elérhetőségei (email-cím, telefonszám) 

 Előadás(ok) címe 

 Előadás(ok) időpontja(i) 

 Technikai igény 

 5 mondatos összefoglaló az előadásról 

 …) 
 
 Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban elérhetnek a gyurkop.berze@gmail.com e-mail 
címen vagy a 06 20 360 2526 telefonszámon. 
 
További információkért ajánlom figyelmükbe iskolánk honlapját (www.berze.hu). 
 
Az eddigi pályaorientációs napjaink programját, az előadókat, a rendezvényterveket itt 
találhatják: 
http://elearning.berze.hu/course/view.php?id=10 
(Belépni, a „belépés vendégként” gombra kattintva lehetséges.)  
 
 
Gyöngyös, 2021. 10. 19. 

Tisztelettel: 
Gyurkó Péter 

igazgatóhelyettes 
  

mailto:gyurkop.berze@gmail.com
http://elearning.berze.hu/course/view.php?id=10
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Információk 
 

 Helyszín: Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium 

 Időpont: 2021. 11. 26. péntek 

 Cím: 3200 Gyöngyös, Kossuth út. 33.  

 Elérhetőség: Gyurkó Péter, 06 20 360 2526, gyurkop.berze@gmail.com 

 Megnyitó: 08:00, könyvtár (előadói pihenő) 

 Programzárás: 12:40, könyvtár (előadói pihenő) 

 

Regisztráció  
 A regisztrációkat itt tehetik meg: 5. Berze NépNap - előadói regisztráció 

(https://forms.gle/gyKxqir4zV6oH7hh6) 

 A jelentkezés határideje: 2021.11.07. 23:59:59 

Előadóknak  
 Az órák / előadások 20 percesek. Az óra kezdetekor, az óra vége előtt 5 perccel és óra 

végén csengővel fogunk jelezni. 

 Kérjük az előadókat, hogy töltsék ki a teljes 20 percet az előadással, beszélgetéssel, 

ezzel is bent tartva a gyerekeket a kicsöngetésig.  

 Az elődás lehet frontális, beszélgetés, csoportos foglalkozás, kivetítéssel egybekötött 

tájékoztat. Mindezt az eladó dönti el.  

 Az előadások az épület 3 szintjén zajlanak egyszerre. Ezeket a mellékelt táblázat 

(.xlsx) alján a különböző füleken lehet változtatni.  

 Laptopot, projektort összehangolt állapotban biztosítunk, így csak „pendrájvon” 

kérjük az előadás anyagát hozni! Köszönjük!  

 Molinó, roll up, szóró / repi anyag hozható, adható. A továbbtanulási asztalainkon 

hagyható.  

 Előfordul, hogy egy előadó több teremben és több időpontban is tart órát!  

 Akadályoztatásuk esetén kérjük, értesítsenek bennünket!  

 Az előadások rögzítésre kerülnek, hogy a későbbiekben is (kizárólag) diákjaink 

rendelkezésére álljanak.  

Jótanácsok előadóknak  
 A diákok főleg a cím alapján választanak! Így az legyen egyértelmű és az előadás 

témájára utaló. 

 A diákok elolvassák a 3-5 mondatos részletesebb kivonatát az előadásnak, utána 

döntenek. 

 Aki nem tud megjelenni személyesen, az online platformok valamelyikén (pl: skype, 

teams…) keresztül is megtarthatja az előadását. 

 Aki nem tud megjelenni személyesen, elküldheti az előre felvett előadását is. 

 

https://forms.gle/gyKxqir4zV6oH7hh6
https://forms.gle/gyKxqir4zV6oH7hh6
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Előadás  
 Az előadásokhoz technika kérhető. Kérjük, hogy ilyen esetekben küldjék el előtte 

nekünk a prezentációjukat a kipróbálás céljából.  

 Minden tantermünk laptoppal, projektorral, internettel ellátott. De a „technika 

ördöge nem alszik” jelmondattól vezérelve kérjük, hogy lehetőleg offline módon (ppt) 

is készüljenek! 

Hallgatóság  
 Az iskola diákjai. (665 fő 10 és 18 év közötti diákok) 

 Minden órában mások fogják végighallgatni az előadásokat.  

 Az előadásokra az első 40 jelentkező ülhet be. 

 Minden órában minden diáknak valamelyik előadásra be kell ülnie! 

 A továbbtanulás előtt álló 12-11. évfolyam diákjai előnyt élveznek a regisztráció 

során. 

Moderátor  
 Egy-egy tanár kolléga felügyel, és segít bármilyen helyzetben. 

Pihenő  
 Az iskola könyvtárában tudnak felkészülni és pihenni az előadásaik között. 

 Saját előadásaik között más előadásokra is ellátogathatnak! 

 Üdítővel és szendvicsekkel várjuk előadóinkat! 

Parkolás  
 Az iskola közvetlen környezetében ingyenesen lehet parkolni. 

 Az iskola udvarán található sportpályán is parkolhatnak. (Megközelítés a Kármán 

József utca felől) 

Érkezés  
 Az előadások előtt 15 perccel kérnénk az előadókat, hogy jelenjenek meg. 

Megjegyzés  
 Diákjaink ezen a napon maguk állítják össze az órarendjüket. Elsősorban 

továbbtanulási szándékuknak és érdeklődési körüknek megfelelően válogatnak. 

Könnyen előfordulhat, hogy az előadások látogatottsága eltérő lesz. 

 Amennyiben valamelyik előadó váratlanul  lemondja a programját, kérem, legyenek 

segítségünkre abban, hogy rugalmasan tudjuk kezelni a helyzetet.  

 A mindenkori COVID-szabályokat betartva és betartatva tartjuk meg a rendezvényt! 

 A szervezők a változás/változtatás jogát indokolt esetben fenntartják! 

Regisztráció  
 A regisztrációkat itt tehetik meg: 5. Berze NépNap - előadói regisztráció 

(https://forms.gle/gyKxqir4zV6oH7hh6) 

 A jelentkezés határideje: 2021.11.07. 23:59:59 

  

https://forms.gle/gyKxqir4zV6oH7hh6
https://forms.gle/gyKxqir4zV6oH7hh6
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Napirend 
 

 

          

Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium 
5. Berze NÉPnap (pályaorientációs nap) 

2021. 11. 26. péntek 
       

  00. óra 07:45-07:55 Eligazítás (tanároknak)   

       

   08:00-08:10 Megnyitó (előadóknak)   

       

  0. óra 08:00-08:20 Osztályfőnöki óra (diákoknak)   

       

  1. óra 08:30-08:50    

  2. óra 09:00-09:20    

  3. óra 09:30-09:50    

  4. óra 10:00-10:20    

    Nagyszünet   

  5. óra 10:40-11:00    

  6. óra 11:10-11:30    

  7. óra 11:40-12:00    

  8. óra 12:10-12:30    

       

  9. óra 12:40-13:00 Osztályfőnöki óra (diákoknak)   

       

   12:40:12:50 Elköszönés (előadóknak)   

       

  10. óra 13:00-14:30 Délutáni foglalkozások   
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További bemutatkozások 
 

A NépNapon, az előre meghirdetett 8 (20 perces) óra után lehetőség van nagyobb 
lélegzetvételű előadás megtartására is. Ekkor a konkrét cél meghatározásával a diákok előre 
bejelentkezhetnek az előadásokra (pl: munka-és pályaorientációs tanácsadás, színházi 
előadás, ételkészítés, szomelié bemutató…) 
 
 
A NépNap programján kívül az alábbi lehetőségeket tudjuk a tanév során biztosítani: 
 

 Délutánonként előre meghirdetett és regisztráltatott időpontban 14:30-tól tartható 
akár 30-45-120 perces tájékoztató is.  

 Kérjük, hogy nyugodtan küldjenek nekünk elektronikus információkat, s ezeket 
közzétesszük a gyerekek és szüleik számára.  

 Küldhetik a felhívásokat  on-line tájékoztatóikról, hogy a linken keresztül a gyerekek 
bekapcsolódhassanak a programra. 

 
 
A következő felületeken tudjuk meghirdetni az Önök információit: 
 
Off-line módok: 

 személyesen: pályaorientációs beszélgetéseken 

 osztályfőnöki órán az osztályfőnökök segítségével 

 technika- és életvitelórán (12. évf.) 

 a faliújság pályaválasztási-továbbtanulási felületén 
 
On-line módok: 

 www.berze.hu 

 a Berze facebook-oldala 

 e-Kréta (diáknak-szülőnek) 

 a Berze Youtube-csatornáján keresztül 


