
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT NGÀY ĐẠI HỘI CỰU HỌC SINH 
Thứ năm  ngày 24/ 05/ 2018 

 
Điều hành chung: Cha Giám Đốc – Thầy SH Luận. 

Đồng hành các em CHV nữ:  Sr Châm – Sr Quế 

Thành phần tham dự:  

1. Cựu học viên trước 1975 

2. Cựu học viên từ 2002 đến nay. 

3. Giáo viên khối nghề 

4. Quý Cha, Thầy SDB và Quý Sr FMA (thuộc tổ chức của Trường) 

 

Thời gian: Từ 7h30 đến 19h30 ngày thứ năm 24/ 05/ 2018 – Lễ Mẹ Phù Hộ. 

Đón nhận thông tin – ghi danh: Cha Quang – Bác Điểm – Ban Điều hành Cựu học sinh: A. Đồng Chủ tịch hội; Anh Tuấn 

(Vùng Lâm Đồng); Chị Vy (muối); Anh Tạo (vùng Đăk Mil – Gia Lai); Anh Cáp Minh Quân (vùng BRVT)…. 

Phân chia chi tiết chương trình: 

 

Thời 

gian 
Chủ đề Nội dung diễn giải 

Thành phần tham 

dự/Công tác chuẩn bị 
Vị trí 

Trách nhiệm 

chính 

07h30 

Đón tiếp – Ghi 

danh (lấy thông 

tin về CHS) 

(30 phút) 

- Chào đón các thành phần 

 

Cựu học sinh trước 1975 và 

Cựu học sinh sau này. 

Khu vực hành lang 

trường. 

Cha Giám Đốc 

Cha Quang 

Thầy Luận 

Sr Châm (nữ) 

- Chuẩn bị nước uống 2 bình nước uống tại khu vực 
Hành lang Cộng thể 

Hành lang trường 

Thầy Kiệt 

Thầy Việt, 

Thầy Quý 

- Chuẩn bị nơi ghi danh đăng 

ký tham dự 

-Bàn ghế 

- Băng Rôn chào đón. 

Ngay khu Xưởng Sản 

Xuất Trường với 4 điểm 

đăng ký – mẫu cha 

Quang chuẩn bị để lấy 

thông tin Cựu HS 

Thầy Thành & 

các thầy CHS 

tại Tân Tiến 

08h20 
Khai mạc 

(10 phút) 

- Nói lên ý nghĩa ngày gặp gỡ  

- Chào đón sự trở về. 

-Giáo viên khối nghề trường 

- Cựu học sinh 

- Học sinh lưu xá 

Hành lang cộng thể Cha Giám Đốc 



08h30 – 

09h 30 

Lắng nghe để 

hiểu 

Chia sẻ để cảm 

thông 

-Bài chia sẻ đầy thân tình của 

Cha Giám Đốc với Cựu Học 

Sinh. 

-CHS trao đổi, chia sẻ tâm tình 

với Cha Giám Đốc. 

-Cha Giám Đốc 

- Cựu học sinh 

- Học sinh khóa 8 

-Hành Lang Cộng Thể. 
Cha Quang 

điều động 

09h30 – 

10h00 

Giải lao 

(30 phút) 

-Nước uống. 

-Bánh kẹo. 
Cha Quản lý 

10h00 – 

11h00 

Chắp cánh tương 

lai – Thầy, trò 

cùng chia sẻ 

(60phút) 

-Gặp gỡ Giáo viên cũ  

- Sinh hoạt – Trao đổi với học 

sinh mới học cùng ngành. 

-Chia sẻ với nhau về kinh 

nghiệm cuộc sống – hành trang 

vào đời – nghề nghiệp 

- Giáo viên lấy thông tin về 

đóng góp chương trình học, 

thiết bị học và những điều cần 

bổ sung cho tương lai. 

-Cựu học viên trước 75. 

- Cựu học viên sau 75 –nay. 

-Khóa 8 vừa tốt nghiệp. 

-Tại các khoa – xưởng 

Trưởng 

khoa/Quản lý 

khoa 

 

Các Giáo viên 

trong khoa. 

11h00 – 

11h30 

Giải lao 

(30 phút) 

-Nước uống. 

-Bánh kẹo. 
  Cha Quản lý 

11h30 – 

13h00 

Ăn trưa -Tinh thần gia đình 

-Cựu học sinh 

-Giáo viên 

- Lưu xá  

- Khu vực trước sân 

khầu (nếu trời nắng đẹp) 
Cha Quản lý 

Giao lưu văn 

nghệ 

-Tạo bầu khí gia đình. 

-Tạo sự giaolưu với nhau. 
-Đăng ký các tiết mục với MC -Khu vực trước sân khấu 

Các thầy CHS 

đang ở Tân 

Tiến 

13h00 – 

13h30 
Nghỉ trưa 

-Khu vực nghỉ cho các em 

-Không nghỉ có thể tự do 
  

Cha Quản Lý 

Các thầy HT 

Sr Châm (nữ) 

13h30 

Chuẩn bị Đá 

bóng 

-Nước uống 

- Áo cho các đội 

-Trọng tài các trận 

-Bình luận viên 

-CHV (các thầy CHS Tân 

Tiến phụ trách chia đội – áo) 

- HS lưu xá (Các thầy Hộ 

Trực giúp chia đội và áo thi 

đấu) 

Sân bóng lớn 

(kẽ sân và lưới) 

Các thầy Hộ 

Trực – các thầy 

giáo CHS tại 

Tân Tiến 14h00 – 

15h30 
Đá bóng 

-Cựu học sinh 2 đội 

- Học sinh 2 đội 

16h00 Tắm rửa 

-Khu vệ sinh nam nữ của trường. 

- Khu vệ sinh sân banh. 

-Khu vệ sinh của lưu xá nam. 

Các thầy Hộ 

Trực và Các 

thầy CHS tại 

Tân Tiến. 



16h30 
Tập trung rước 

kiệu 

Theo Chương trình Phụng vụ Theo Chương Trình Lễ Đài có sân khấu lớn Cha Tín 17h15 Dâng hoa 

18h15 Thánh lễ 

19h30 Kết thúc - Ra về 

 

Lưu ý:  

- Các thầy Cựu Học Sinh (CHS) tại Tân Tiến: Thầy Thành (trưởng nhóm); Thầy Việt, Thầy Kiệt; 

Thầy Quý; Thầy Trực; Thầy Quân; Thầy Sơn; Thầy Khắc Huy; Thầy Hoàn; Cô Cẩm Vân; Thầy 

Tùng; A Hoàng; A Khánh; A Đạt (Hugo). 

- Làm băng rôn chào đón cổng trường: “Chào đón Cựu học sinh” (Thầy Thành – Thầy Quý) 

 

BAN TỔ CHỨC 


