Szakmai beszámoló melléklet
/ Generációk karácsonya/

Nyíregyháza
2019

Szakmai program megvalósítása
A 2019-es év adventi programjai

2019.12.04. (szerda)
8:00 órakor az első emeleten Karácsonyi díszek és sütik vásárlása 11. C.osztály
8:30-10:00 óráig a pinceteremben adventi koszorú készítése.
Darkóné Tőke Szilvia és osztályonként 2 fő.
2019.12.06. (péntek) Adventi gyertya gyújtás 9.C osztály

2019.12.13. (péntek) Iskolánkban Nagy Csaba atya
Adventi gyertya gyújtás 10.A. osztály

2019.12.18. (szerda) Betlehemi előadás
Mézeskalács sütése

2019.12.20. (péntek) 8:00 karácsonyi ünnepség a tornateremben.
Puskásné Kovács Krisztina és a 9.A. osztály

Az Agrárifjúságért Alapítvány szervezésében az adventi időszakban induló és 2019.december
20-i rendezvénnyel záruló eseményeken keresztül került sor a generációk karácsonya
rendezvény megvalósítására.
A programok megvalósítása érdekében már advent kezdetétől meghitt készülődés folyt a
Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskolában Nyíregyházán:
● Az adventi koszorú készítés meghitt közös tevékenység keretében valósult meg 2019.
december 04-én.

A karácsony ünnepköréről, valamint a család szerepéről tartott Nagy Csaba atya előadást
„Karácsony ” címmel 2019. december 13-án.
●



Három alkalommal megtartott adventi vásár mellett, a mézeskalács sütése minden
résztvevőt lázba hozott a különböző formák kialakítása és megsütése feladataként 2019.
december 18-án.

●

A generációk karácsonya rendezvények során „Élő Betlehemezés az udvaron” c. műsor

2019. december 18-án volt, ahol az óvodás és kisiskolás gyerekek generációja lett bevonva.
A nyíregyházi iskolákból és óvodákból megjelent gyerekek láthatták a Lippai János
Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulóinak műsorát, valamint állatokat
simogathattak-etethettek.



Az Alapítvány egyik fő célja, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeket, diákokat
támogassa. A tanári kar javaslata alapján összeállításra került azoknak a tanulóknak a
névsora, akik karácsonyi ajándékban részesültek. Minden osztályból több tanuló került
fel a listára. A kiválasztás során figyelembe lett véve a tanulók szociális helyzete,
tanuláshoz való hozzáállásuk és a közösségi életben betöltött szerepük.



A program előkészületéből sok dolgozó kivette a részét. Az iskola dolgozói a
csomagolásban tevékenykedtek, a felajánlásokat gyűjtötték, dekoráltak, teát főztek,
kalácsot szeleteltek, termet rendeztek, jelmezt készítettek.

„A GENERÁCIÓK KARÁCSONYA „ünnepség 2019. december 20.


A vendégek fogadása után az egybegyűlteket a 9.a osztályos tanulók köszöntötték
karácsonyi műsorral, ahol jelen voltak a volt és jelenlegi dolgozók.



Az ajándékozás pillanatai következtek, amelyen rész vettek a nyugdíjas tanárok is. Az
iskola által kijelölt tanulók számára összeállított csomagok átadása következett,
amelyen voltak, akik kisebb, mások nagyobb ajándéknak örülhettek. Az iskola részéről
24 db ajándék lett kiosztva, elismervén a szakmában elmélyülő felnövekvő generáció
legjobbjait.



Az Agrárifjúságért Alapítvány támogatása révén összeállított 24 db
ajándékcsomagokat az alapítvány titkára adta át.

Nyíregyháza, 2020. január.13.
……………………………………
Csabai László Mátyás
Agrárifjúságért Alapítvány
kuratóriumi elnöke

