„ Az iskola arra való,
hogy az ember megtanuljon tanulni,
hogy felébredjen a tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás örömét,
és megtalálja a munkát, amit szeret.”
SZENT-GYÖRGYI ALBERT

Pályázati felhívás
„Február, a szakma hónapja”, hagyományokkal bíró szakmai rendezvény, immár sokadik
alkalommal kerül megrendezésre iskolánkban, melyet a színvonalas előadások zárták. Ez
évtől hirdetjük meg a „SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA” díjat, melynek elnyerésére lehet
pályázni.

A pályázat célja:
Az egészségügyi és szociális képzésben tanuló diákok ösztönzése az általuk választott
témakör, tudományos eredmény, mélyebb megismerésére, a gyakorlaton eddig szerzett
tapasztalatok, élmények bemutatására.

A pályázat célcsoportjai:
- a szakgimnáziumi évfolyamon tanulók
- a szakképzési évfolyam nappali diákok

A szakmai nap időpontja: 2018. február 28.

A pályázat témakörei:
- Elmélet a gyakorlatban – hogyan ápolnak a tanulók
- Szent-Györgyis diákok a gyakorlaton
- Mit tehetünk az egészséges életmódért?
- A kommunikáció jelentősége az egészségügyben
- „Füstbe ment terv” Miért vettem fel? Miért nem teszem le? Dohányzás a 14-21 év
között.
- A kisgyermek nevelésében rejlő lehetőségek, kihívások
- Munkahelyi ártalmak megelőzése masszőr szemmel
- Ápolói hivatás presztizse a XXI. században

A pályázat beküldési határideje: 2018. február 15.

A pályázat értékelésének szempontjai:
- Tudományos, szakmai megalapozottság
- Szakszerűség ( szakmai kifejezések helyes használata)
- Szakmai tájékozottság
- Saját kutatómunka
- A pályamű szerkezete, stílusa, esztétikai jellemzői

A pályázat formai követelménye:
- Terjedelme minimum 4, maximum 8 gépelt oldal
- A/4-es lapon, 12-es betűméretben, Times New Roman betűtípussal, 1,5-es
sortávolsággal
- A zárt borítékot Tarnóczi Márta Ibolya tanárnőnek kell leadni

A beküldési formai követelmény:
- Borítékra kérjük ráírni: „Szakma tanulója”
- Név
- Választott témakör
- Pályamű címe

A pályamunkák értékelése:
- Független bírálóbizottság értékeli, és javaslatot tesz a ”szakmai napon” való
részvételre, melyről 2018. február 20-ig értesítést kap.
- Az elfogadott dolgozatok előadásra kerülnek, melynek időtartama max. 10 perc.
- Több szerző esetén javasoljuk, hogy a szerző egyike prezentálja a pályaművet.
- Technikai segítőként igénybe veheti társát, vagy felkészítő tanárát.
- A dolgozat előadásmódja része a végső értékelésnek (önálló előadásmód,
kommunikáció, prezentáció).
- A szükséges technikai eszközöket az iskola biztosítja.

A pályamunkák elkészítéséhez sok sikert kívánunk, szeretettel várunk minden érdeklődőt és
résztvevőt!

