A FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző
Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Kollégium

meghirdeti a
2015/2016. tanévben

a III."FÖLDTŐL AZ ASZTALIG" AGRÁR- ÉS
ÉLELMISZERTUDOMÁNYI PROJEKTVERSENYT

a magyarországi, földművelésügyi miniszter
hatáskörébe tartozó szakképesítést tanuló
szakiskolai és ágazati szakközépiskolai képzésben
résztvevő tanulók számára.

1

VERSENYKIÍRÁS ÉS SZABÁLYZAT
A 2015/2016. TANÉVRE
A verseny címe: "Földtől Az Asztalig" Agrár- És Élelmiszertudományi Projektverseny
A verseny meghirdetője: FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ
Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
A verseny célja: Az agrár- és élelmiszertudományi szakképzés területén, a tanulók
komplex, gyakorlatorientált, problémamegoldó tevékenységekre való motiválása; a
környezettudatos gondolkodásmód és viselkedésminták erősítése, a korszerű
pedagógiai eljárások, köztük a projektmódszer népszerűsítése
A verseny kategóriái évfolyamok szerint: 9-14. évfolyam
A verseny kategóriái iskolatípusok és szakmai területek szerint: A versenyen a
magyarországi, a földművelési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítést tanuló
szakiskolai és a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó ágazati szakközépiskolai
képzésben résztvevő tanulók vehetnek részt.
A verseny időpontja: 2016. június 24-25.
A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyen minimum 3, maximum 5 fős csapatok vehetnek részt, ezek szakmai és
évfolyam-összetétele bármilyen lehet. A tanulók életkora 14 és 21 év közötti kell, hogy
legyen.
Jelentkezés:
A jelentkező csapatoknak 2016. február 19-ig kell beküldeni elektronikus úton a
www.kaszk.hu oldalról letölthető jelentkezési lapot a verseny2016(kukac)kaszk.hu
email-címre.
A verseny fordulói
A verseny két fordulós, az első fordulóban a csapatoknak egy tetszőleges, minimum 20
órás projektfeladatot kell megoldaniuk a kiírásban felsorolt témakörhöz kapcsolódóan.
A témakörön belül saját maguk által kitalált téma feldolgozását, a feladatok megoldását
dokumentálni kell, mely dokumentáció az értékelés alapja. A tevékenységet képi,
hangalapú dokumentációval, webes megoldásokkal (honlap, youtube, blog, twitter,
facebook, instagram, stb.) illetve kötelező elemként projektnaplóval is dokumentálni kell.
Kötelező elem továbbá a feldolgozott témát röviden bemutató reklámfilm/ filmszkeccs
elkészítése.
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A reklámfilm/filmszkeccs:
 20-45 mp időtartamú
 minősége legalább 240p
 nem tartalmaz sértő jeleneteket (ez azonnali kizárással jár)
 tükrözi a készítők gondolkodásmódját a témáról
A projektek dokumentációját, a reklámfilmet/filmszkeccset és a produktum bemutatását
együtt, digitálisan kell elküldeni a szervező intézménynek.
Beküldési határidő: 2016. május 06.
A digitális versenymunka dokumentációt CD vagy DVD adathordozóra rögzítve kell
postán beküldeni a FM KASZK Budapest, 1106 Maglódi út 4/b. címre. A borítékra írják
rá: "Földtől az asztalig".
A projektdokumentációt független szakértők bevonásával bizottság értékeli, és a
legjobbnak ítélt projektmunkákat kidolgozó csapatokat (maximum 8 csapat) hívja meg
az országos döntőbe.
Javasolt tématerületek:


Élelmezés és népesség a klímaváltozások tükrében

Az értékelés során a produktumot és a megoldás folyamatát azonos súllyal értékeli a
bizottság, ebből alakul ki a végleges sorrend.
Értékelési szempontok:






produktum (összesen max. 40 pont):
o a téma kiválasztása, megfogalmazása (0-10 pont)
o az elkészült projektmunka kidolgozottsága, kivitelezése (0-10 pont)
o a projektmunka ötletessége, egyedisége (0-10 pont)
o a projektmunka szakmaisága (0-10 pont)
reklámfilm/filmszkeccs (0-10 pont)
o a téma lényegre törő bemutatása (0-5 pont)
o kreativitás (0-5 pont)
projektfolyamat (összesen max. 50 pont):
o tervezettség (0-5 pont)
o folyamatosság (0-5 pont)
o ötletesség (0-5 pont)
o munkamódszer (0-5 pont)
o munkamegosztás (0-5 pont)
o visszacsatolás (0-5pont)
o dokumentáltság (0-5 pont)
o problémamegoldás (0-5 pont)
o kreativitás (0-5 pont)
o összbenyomás (0-5 pont)
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Továbbjutók értesítése:
Az első fordulóból döntőbe jutott csapatokat írásban értesítjük 2016. május 27-ig, illetve
a továbbjutó csapatokat a www.kaszk.hu oldalon is közzé tesszük.
Második forduló: A legjobb 8 csapat számára június második felében 2 napos projektdöntő kerül megrendezésre, ahol a csapatok a helyszínen oldanak meg projektfeladatot
meghatározott témakörön belül. A döntőbe került csapatok reklámfilmjei/filmszkeccsei
felkerülnek a kiíró Facebook oldalára, és 2017. május 27- június 20-ig nyilvánosan lehet
rájuk szavazni.
A döntő ideje alatt a résztvevőknek és csapatonként egy kísérőtanárnak szállást és
étkezést biztosítunk.
A döntőre való felkészüléshez ajánlott irodalom: A Herman Ottó Intézet által
gondozott középfokú agrárszakképzés tankönyvei.

A Döntő programja




1. nap
o
o
o
o
o
o
2. nap
o
o
o
o
o
o

érkezés 11 óráig
12:00 ebéd és hivatalos megnyitó
13:30 résztvevők eligazítása, feladat ismertetése
14:00 - 17:00 projekttevékenység 1. szakasz
18:00 vacsora
19:30 kulturális-szabadidős program
8:00 reggeli
9:00 - 12:00 projekttevékenység 2. szakasz
12:00 ebéd
13:00 - 16:00 projektbemutatók
16:30 eredményhirdetés
17:00 zárás

A döntőben a projektmunka értékelése az első forduló értékelési szempontjaival azonos.
A projekttevékenységek ideje alatt a kísérő pedagógusok számára szakmai programot
szervezünk.
A versenyen való részvétel kizáró okai:



A határidőn túl benyújtott pályamű.
Meg nem engedett eszközök használata.
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A felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása.
A verseny helyszínének elhagyása.

Díjazás:





A zsűri az I-III. helyezett csapatok diákjait és felkészítő tanáraikat
tárgyjutalommal és oklevéllel díjazza.
A legjobb prezentációt bemutató csapat különdíjban részesül.
A legtöbb szavazatot kapott reklámfilm közönségdíjban részesül.
A versenyen részt vevő diákok és felkészítő tanáraik konferenciacsomagot és
emléklapot kapnak.

A döntő forduló helyszíne:
FM KASZK Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
2600 Vác, Telep utca 2-4.
Szervező iskola:
FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Kollégium
Budapest 1106 Maglódi út 4/b.
Telefon: +36 1 433-1200
Fax: +36 1 260-7260
e-mail: foigazgato(kukac)kaszk.hu

A versenykiírással, versennyel kapcsolatban további információ kérhető a szervezőktől:
Pintérné Fetzer Mónika

06703336026

fetzer.monika(kukac)kaszk.hu

Tóth Judit

06302039576

toth.judit(kukac)kaszk.hu
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