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Az Academia Humana Alapítvány és a Miskolci Szakképzési Centrum

Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolája Egészségügyi Szakképzósért

AlaPÍtványa pályazatot hirdet szaközépiskolákban és gimnáziumokban tanuló 17-21 év

közötti diákok számáta az alábbi témakörökben:

család szerepe az újszülött fogadásában)

kapcsolat kialakulásában

Apályázat célja:
Rávilágítani az arrya-gyermek különleges kapcsolatára, az anyaság szépségeire.

Pályázás feltételei:
A pályázaton minden 17-2l, életévtiket betöltött diák részt vehet, ha 2016. március 14-ig
elkészít egy pályamunkát a fenti témak valamelyikében. A pályamunkának a szakirodalom
használatának, valamint a kutatómunka szabályainak betartásával kell elkészülnie. Különös
szemPont az önállő hipotézis, kutatómunka, önálló javaslatok megfogalmazása a témával
kapcsolatban , vagy az anyaság bemutatása egy irodalmi alkotáson keresáül.



Apályázatokból a legkiválóbb 15 páIyénatot egy szakemberekből álló bizottság válogatja ki
és 2016. április 19-én ptezeníáciő formájában mutathatják be a tanulók saját pályaműveiket.

A helyezetteket értékes j utalomm a| dijazztlk.

A pályázat formai követelményei:
Terjedelem: minimum 6, maximum 10 gépelt oldal (tartalomjegyzék,

irodalom felsorolásán kívül)
A4-es lapon, l2-es betűméretben, Times New Roman betűtípussal, 1,5

A pályázat beadási határideje z 2016. március 14.

Apályázatokat a következő címre kérjük beküldeni:

MSZC Ferenczi Sóndor E gésa ég ügyi Szakközépis koldj a

3529 Miskolc, Szigethy Mihúly u. 8.

Bofltékra kérjük ráírni: uAnyasdg"

mellékletek, felhasznált

sortávolsággal

#^,(",k-J

A pály ázatok érté kelése :

A pályazatokat egy fiiggetlen bírálőbizottság értékeli és javaslatot tesz arra, hogy mely

pályamúvek kerüljenek bemutatásra. A sikeres páIyázőkat enőI20I6. április l-ig értesítjiik.

A legjobb pályaműveket (15 fő) aszerzők maximum tíz percben adják elő a verseny napjan.

A felmerült kérdésekkel kapcsolatosan érdeklődni a mail@ferenczi.hu e-mail címen, vagy a

06-461508-095 telefonszámon Szegedi Judit tagintézmény-vezető helyettesnél lehet.

A pályamunkak elkészitéséhez sok sikert és jó munkát kívánunk, minden érdeklődőt és

résávevőt szeretettel várunk!

Miskolc, 2016. február 1.

€,ffi intézmény-vezető


