Csapó Dániel Emlékverseny versenykiírás
Az FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium, a 2017/2018-as tanévben meghirdeti a kárpát-medencei magyar
mezőgazdasági és élelmiszeripari középiskolák és szakképző iskolák tanulói számára a Csapó
Dániel Emlékversenyt. A versenydolgozatokat az alábbi témákban várjuk:

1.

Alternatívák a mezőgazdasági termelésben
Szántóföldi növények alternatív termesztési technológiái
Gazdasági haszonállatok alternatív tartási és tenyésztési gyakorlata
Tájak és fajták kapcsolata – lehetőségek a fajták tulajdonságainak kihasználásában

2.

Hagyományok, értékek megőrzése – a vidék fejlesztésének lehetőségei
Alternatív jövedelemszerzés lehetőségeinek bemutatása
Falusi vendéglátás, vidéki turizmus lehetőségei
Gyógy-,

kertészeti

és

fűszernövények,

hagyományos-

és

tájfajtáinak

termesztéstechnológiája, értékesítési lehetőségei

3.

Élelmiszeripari technológiák bemutatása
Hagyományos és új gyártási folyamatok az élelmiszeriparban
Kézműves élelmiszer-előállítás

A benyújtandó dolgozatok terjedelme 20-25 gépelt oldal. A pályaműveket nyomtatott formában,
kötve, vagy fűzve kettő példányban és egy példányban, elektronikus formában (CD vagy e-mail)
kérjük benyújtani. A választott téma címét és a témavázlatot 2017. december 15-ig kell megküldeni
e-mailben, az iskola honlapján található táblázat kitöltésével együtt.
A kész pályaművek beadási határideje: 2018. február 23.
A versenyre érkezett munkák bírálatát független szakértők végzik. A megfelelőnek minősített
munkák alkotóit szóbeli védésre hívjuk, amelyről 2018. március 9-ig értesítjük a versenyzőket.
A szóbeli forduló időpontja 2018. március 23.
Az emlékverseny pályamunkáit a szóbeli védéssel együtt, a dolgozat témájától függően 3 bizottság
rangsorolja. Az I-III. helyezett versenyzők tárgyjutalomban részesülnek.

A jelentkezéseket és a pályaműveket az alábbi címre kérjük megküldeni:
FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium, 7100 Szekszárd, Palánk 19.
Telefon: 74/311-277, 20/468-2199
Fax: 74/311-675
www.csaposuli.hu
Email: emlekverseny@csaposuli.hu
A dolgozatok formai követelményei:
-

A címlapon szerepeljen a pályamű címe, témája, szerzője, a kategória, melyre a dolgozatot
nevezni kívánja, a felkészítő tanár és a küldő iskola neve.

-

A dolgozat elején legyen a tartalomjegyzék – a végén a mellékletek beszámozva.

-

A hivatkozások lábjegyzetben legyenek megjelölve a dolgozatban, valamint a felhasznált
irodalom jegyzékének összesítése szerepeljen a dolgozat végén.

-

A pályamű jól tagolt, könnyen olvasható legyen. Szerkesztésében feleljen meg az írásbeli
alkotások követelményeinek – bevezetés, témafelvetés, tárgyalás, megfelelő fejezetekre
bontva, decimális számozással ellátva– illetve indokolt esetben az ettől való eltérés.

Tartalmi követelmények:
- A pályamű készítője indokolja meg a témaválasztást.
- A pályamű mindhárom témában tartalmazzon önálló kutatást, kísérleti eredményeket,
értékelést, következtetéseket.
- A felhasznált irodalmi adatok legyenek helytállóak.
- Nyelvezete, fogalmazása legyen világos, érthető, és logikus.

Szekszárd, 2017. szeptember 6.

Simonné Szerdai Zsuzsanna
főigazgató

