Lezárult az idei projektverseny
A 2015/16. tanévben harmadik alkalommal került
megrendezésre a „Földtől az asztalig” agrár- és
élelmiszertudományi projektverseny. Az országos
verseny célja a komplex, problémamegoldó
gondolkodást igénylő projektmódszer pedagógiai
népszerűsítése. A versenyre a földművelési miniszter
hatáskörébe tartozó iskolák diákjai nevezhettek. A
verseny témája az élelmezés és népesség a
klímaváltozások tükrében.

Immár harmadik alkalommal hirdette meg a FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ
Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium a „Földtől az asztalig” elnevezésű
agrár- és élelmiszertudományi projektversenyt. A versenyre 3-5 fős csapatok jelentkezhettek. A
csapatverseny első fordulójában a csoportoknak egy tetszőleges, minimum 20 órás projektfeladatot
kellett megoldaniuk a megadott témaköréhez kapcsolódóan, valamint egy reklámfilmet, vagy
filmszkeccset készíteniük. A munkát digitális technikákkal elkészített projektnaplós dokumentáció
kísérte. A pályamunkák értékelésekor a szakmai bizottság a nevező 23 team közül összesen 8 csapatot
juttatott tovább az országos döntőbe. A döntőbe jutott 8 csapat kisfilmje felkerült az intézmény
közösségi oldalára, és a közönség szavazhatott rájuk. A szavazás zárásakor közel 14 ezer megtekintést
regisztráltunk, a szám azóta 15 ezer fölé emelkedett. A filmek megtekinthetőek:
https://www.facebook.com/kaszk/videos
Az országos döntő június 24-25-én került megrendezésre a FM KASZK Táncsics Mihály
Mezőgazdasági Szakképző Iskolában, Vácon. A csapatok az ország különböző pontjairól érkeztek, a
versenyen képviseltette magát Hódmezővásárhely, Nyíregyháza, Vép, Karcag, Nagykőrös, Budapest és
Vác városa is. A döntőbe jutott csapatok és felkészítő tanáraik a verseny ideje alatt az iskola
kollégiumában szálltak meg.
A verseny első napján az érkező csapatok izgatottan gyülekeztek a „vácimező” regisztrációs pultjánál,
ahol a helyi diákokból alakult lelkes szervező team - Furcsa Gábor tanár úr vezetésével - fogadta őket. A
délelőtti utazást és a szállás elfoglalását követően a verseny résztvevői egy kiadós ebéddel készülhettek
a délutáni megmérettetésre.
A „Földtől az asztalig” döntőjének ünnepélyes
megnyitójára ezután került sor, melynek keretein
belül
elhangozott
Dr.
Fazekas
Sándor
földművelésügyi miniszter úr, a verseny
fővédnökének köszöntője. Szót kapott többek közt
Karácsony Zoltán, a Herman Ottó Intézet
igazgatója, és a versenynek szervező intézmény
főigazgatója, Gál Ferenc is.
Az ünnepélyes nyitóesemény színvonalát emelte
váci diáklányok tánca Vörös Ildikó tanárnő
vezetésével,
melyet
a
szervezőkből,
a
versenyzőkből és kísérőikből álló közönség nagy
örömmel fogadott.

A megnyitót rögtön a feladat ismertetése követte. A verseny főszervezője, Pintérné Fetzer Mónika
ismertette a verseny szabályait, a két napon át megvalósítandó feladat részeit, majd bemutatta az első
napi feladatban közreműködő helyi agrár szakembereket. A csapatoknak a borítékok felbontását
követően röpke 7 percük volt felkészítő tanáraikkal
megbeszélni a továbbiakat, hiszen a feladatkiírás
része volt az is, hogy a csapatoknak külső segítség
nélkül kellett együttműködni a „küldetés” során. A
pedagógusok a versenyfeladat teljesítése alatt
szakmai programon vettek részt, az első napon Vác
nevezetességeivel és a Bormúzeummal ismerkedtek,
míg másnap egy közeli gazdaságban tettek látogatást.
A verseny témája a REL, vagyis a rövid ellátási
láncok fogalmának, szerepének, jelentőségének,
lehetőségeinek feltérképezése volt. Az első nap
délutánján 8 helyi szakemberrel készíthettek interjút
a csapatok. A rövid felkészülést követően forgószínpad szerűen 10-10 perc állt minden csapat
rendelkezésre ahhoz, hogy a különböző területről érkező szakembereket kifaggassák.
A nagy melegben is derekasan helytálló
szakemberek Dr. Péter Mihály, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara budapesti és pest megyei
elnöke, Fekete Zsolt őstermelő, a Feketetanya
tulajdonosa; Fieszl Csaba agrármérnök, a Váci
Püspöki Hivatal őstermelői piacának szervezője;
Gembolya Lajos agrármérnök, a váci falugazda
körzetközpont vezetője; Dezsény Zoltán, az
Ökológiai Mezőgazdasági Kutatási Intézet
szakreferense; Kanyó Zsolt, a Biokontroll
Hungária Kft. fejlesztési részlegvezetője; Andreica
Szilvia környezetvédelmi szakértő, méhész-gazdálkodó és Szüle Mihály gyümölcstermelő, a váci piac
állandó standosa. A riportokat követően a feladat második része következett: az összegyűjtött
információkat rendszerezve gondolattérképet, vagy tablót kellett készíteni a REL fogalom taralmának
bemutatására. A rendelkezésre álló rajzeszközök, kellékek kreativitásra ösztönözték a csapatokat, akik
nagy lendülettel vetették magukat a munkába. A szakértők elégedetten beszélték meg az interjúk
tapasztalatait, meglepte őket a diákok szakmaisága, bátor és célratörő kérdései, nyitottsága. A délután
nagyon intenzív munkája a termékekben összegződött, amelyek a másnapi feladat kezdetéig
nyilvánosan megtekinthetőek voltak.

Este közös fagyizás és városnézés következett a tanösvény, és a Duna part felfedezésével. Némi alvás után
izgatottan gyülekeztek a csapatok a feladat ismertetésére, hiszen csak annyit tudtak, hogy elhagyják az iskola
területét, és fotózáshoz szükséges eszközöket kell
magukkal hozniuk.
Ismét 7 perc lehetőség volt a felkészítő tanárokkal
való konzultációra, majd irány a piac! A feladat az
előző nap megismert REL felfedezése egy konkrét
terméken, árun keresztül, majd a megszerzett tudás
bemutatására prezentációt kellett készíteni „A helyi
piac szerepe a város életében” címmel.
A piaci felfedező túra élményeivel gazdagodva
minden csapat külön teremben készült fel a
prezentációra.
Az ebédet követően a versengő csapatoknak délután már a diasor segítségével élőszóban kellett helytállniuk
a projektbemutatón. Az előadások végén a zsűri tagjai kérdéseket tettek fel a csapatoknak, ezzel is törekedve
a reális és hiteles eredmények meghozására. A prezentáció elkészítése, mint technikai feladat
könnyebbnek bizonyult a szereplés művészeténél, ám végül a feladatot az összes csapat rátermetten
oldotta meg. A zsűri kérdéseire is bátor, szakmailag helytálló válaszok születtek, így szoros versenyben
alakult ki a végeredmény.

A legsikeresebb csapatnak a zsűri a vépi iskola
diákjait választotta, így a Éhenkórászok csapat
vihette el az első helyezettnek járó díjat. Második
helyezést ért el a Tudós Tanoncok csapat, míg a
dobogó harmadik helyét a Még mindig Tudós
Tanoncok foglalhatták el, akik a budapesti Pesti
Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola tanulói.
Az Éhenkórászok vihették haza a legjobb
prezentációért járó különdíjat is. A legjobb
gondolattérképért járó különdíjat a Tudós
Tanoncok csapat tudhatja magáénak.
A videó legtöbb megtekintéséért járó különdíjat a nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző
Iskola és Kollégium Cukorborsók csapata nyerte.
Az eredményhirdetést követően senki sem távozott üres kézzel. Szponzorainknak köszönhetően
valamennyi résztvevő, felkészítő és kísérő pedagógus, zsűritag a verseny színvonalához méltó
ajándékokkal gazdagodott.
A szakmai zsűri tagjai voltak: Dr. Szatmári Edit Andrea, a Földművelésügyi Minisztérium
Agrárszakképzési Főosztályának osztályvezetője, Dr. Vári Anikó, a FM KASZK Bercsényi Miklós
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium szakmai főigazgató-helyettese, Dr. Fehér István a Szent
István Egyetem professzora, Singer Péter, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakértője és Hermanusz
Gábor a Herman Ottó Intézet szakreferense.
A verseny támogatói: Nemzeti Tehetség Program, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Herman Ottó Intézet, Földművelésügyi
Minisztérium, NÉBIH, Magyar Természetvédők Szövetsége, MVH, Biokontroll Hungária, Cinema
City, Néprajzi Múzeum, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum.

Az 1. helyezett Éhenkórászok csapat

