I. Lego-WRO Olimpiai Edzőtábor – Zenta (Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium)
Tábor szakmai vezetői: Gazdag Csaba és Kőrösi Gábor
Szekciók vezetői: Harkai Ágos (Senior), Vörös Csaba (Junior), Elementary (Göblös Péter),
Námesztovszki Zsolt (WeDo)
Program:
Péntek (február 21.)
16.15 - 17.00 – Érkezés, szobák elfoglalása
17.00 - 18.30 – Szettek kiosztása, ismerkedés (Egymással, a Legóval, a versennyel) (28-as terem)
19.00 – Vacsora (Étkező): 19.00 – WeDo, 19.20 – Junior, 19.40 – Elementary, Senior
20.00 – Moziest (Lego Movie )(28-as terem)
Szombat (február 22.)
8.00 - 9.00 – Reggeli
9.00 – Megnyitó
9.30 - 12.00 – Műhelyefoglalkozások
12.00 - 13.00 – Ebéd (Étkező): 12.00 – WeDo, 12.20 – Junior, 12.40 – Elementary, Senior
14.00 - 17.00 – Műhelyefoglalkozások
18.00 - 19.00 – Verseny feladatainak ismertetése
19.00 – Vacsora (Étkező): 19.00 – WeDo, 19.20 – Junior, 19.40 – Elementary, Senior
20.00 – Moziest (Lego Movie)(28. terem)
Vasárnap (február 23.)
8.00-9.00 – Reggeli
9.00 -11.00 – Verseny feladatainak megoldása
11.00 – Eredményhirdetés
12.00 -13.00 – Ebéd (Étkező): 12.00 – WeDo, 12.20 – Junior, 12.40 – Elementary, Senior
Támogatóink:

HASZNOS TUDNIVALÓK








A regisztrációt a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar munkatársai végzik a főbejáratnál.
Regisztráció alkalmával minden csapat megkapja a tervezett programot és a szobák
elosztásáról is pontos információval szolgálunk.
A szobák elfoglalásában a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium munkatársai
segítenek.
A szettek átvételére a 28-as számú tanteremben kerül sor, 2020. február 21-én, 17 órától.
A tanári szoba a szakmai vezetőknek, szekciók vezetőinek és pedagógusoknak
renelkezésükre áll a hétvége folyamán (kávé, víz).
A szakmai csapat és a szekció vezetői biztosítják a pályák elkészítését az arra kijelölt
tantermekben.
A műhelyfoglalkozások a következő tantermekben valósulnak meg:
JUNIOR: 28-as terem
WEDO: 313-as terem
ELEMENTARY: DDOR terem
SENIOR: magyar terem










A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium nevelőtanárai is jelen lesznek a
hétvégén és segítik az Önök munkáját, DE kiemelten kérjük, hogy a csapatvezetők
teljeskörűen figyeljenek diákjaikra.
Kérjük, hogy a rendre és tisztaságra fokozottan, együtt ügyeljünk!
A szobákban a rend és fegyelem fenntartása a csapatvezető feladata (az ágyon való ugrálás
nem engedélyezett)!
Villanyoltásra legkésőbb 22.30-kor kerül sor.
Reggeli ébresztő 07.00-kor.
A szobák elosztását a vendéglátóink fogják elvégezni és figyelembe fogják venni a nemek
elosztását, a csapatokat, valamint a pedagógusok jelenlétét a kisebbek szobáiban, azonban
minden igénynek biztos, hogy nem fognak tudni eleget tenni. Ezért kérném szépen, hogy
legyenek ezzel kapcsolatosan toleránsak és rugalmasak.
A program és a megnyitó sajtónyilvános esemény!

