
Pályázati felhívás
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^2oL6/2o17-es 
tanévben ismételten megrendezésre kerül a tl. Megyei AnYaság Konferencia

a Miskolci SZC, Ferenczi Sándor Egészsegügyi Szakgimnáziuma és az Academia Humana

Alapítvány közös szervezésében 2017. április 27.-én.

A verseny megnevezése: Anyaság Konferencia

A konferencia célja:

Az anyaság témakörébe tartozó egeszségügyi, művészeti, val|ási tudománYos munkák és

a!kotások megismertetése a tudományos, kutatómunka módszereivel. Az anYaság szé]es kÖrű

megismerése a különböző szakmákon keresztül.

A verseny fordulói:

l. forduló : A kiírásban szereplő, beküldött dolgozatok előzsűrizése

ll. fordutó : A legjobb pályaművek előadása, prezentálása a Konferencián

A pá|yázat témái:

Az anyaság, mint folyamatos feladat, odafigyelés, jelenlét, aggodalom és szeretet

Az anyaság fáradalmai a XXl. században

A szülő-gyermek kapcsolat a várandósság, a szülés, a szoptatás alatt

A szülő-gyermek kapcsolat a napi gondozás és a betegségek alatt

A külső megjelenés és az anyaság

Plasztikai műtét szülés után (pl.: ikerterhesséB)

Mit jelent ma anyának lenni vidéken és nagyvárosban?

Az anyaság és az lstenhit

Fájdalmas anya: Mária

Életet ajándékozni, táplá!ni, otthont adni

Az anyaság és a fogyókúra

Az anyaság és a természetes gyógymódok

Az anyaság jelentősége a különböző életkorokban: csecsemőtőla kamasz korig

Gyermekvállalás a különböző életkorokban

Anyának lenni...

Az anyákkal szembeni elvárások a különböző társada]makban, korokban

Az anyaság, mint művészet

Történel mü nk nagy " anyái"

Fájdalmas szülés

Az anya elvesztése

Az újszülött gyermek elvesztése

BENTO BOX a japán anyákkal szembeni elvárás



A XXl. századkihívásai, etvárásai anya vagy dolgozó nő karrier
Anya vagy háztartási alkalmazott
Boldogasszony ágya

Boldogasszony pohara

A szülés megkönnyítésére használt népi praktikák
A várandós nők gondozása ápolása régen és most
Az anyaság megjelenése a magyar irodalomban József Attila, Petőfi Sándor, Dsida Jenő
művein ke.resztül

Az anyaság ábrázotása különböző művészeti atkotásokon (festményeken, szobrokon)
Az anyaság, a szeretet ábrázolása az építészetben, síremlékeken
Szabadon választott téma az anyasággal kapcsolatban

A fordulók rövid ismertetése:

l. forduló:
A pályaművek beküldése a választott témakörbő!. Határidő: 2017. március 75.

Formai követelmények:
- Terjedelem minimum négy oldal, maximum nyolc gépelt oldal (tartalomjegyzék,

mellékletek, felhasznált irodalom felsorolásán kívüt)
- A4-es lapon, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, másfeles sortávolság,

normál 2,5 cm-es margókkal

Az elkészített pályázat beadásának feltételei:
- A pályázat borítóján csak a választott pályázat címe szerepeljen.
- A pályamű címét, a beküldő iskola nevét, címét, a szerzőfszerzők nevét, valamint a

felkészítő tanár nevét külön lezárt, kisebb borítékban kérjük mellékelni, a borítékon
csak a pályázat címe legyen feltüntetve.

- A pályamunkákat CD-n pdf formátumban is kérjük elküldeni.

A pályázat beadási határideje: 2077. mőrcius 75.
Egy függetIen szakértőkbő! álló zsűri értékeIi és választja ki a legjobb munkákat. Elbírálást
követően az eredményekről 2077. mórcius3o-ig értesítjük a nyerteseket.

A pályaművek értékelésének szempontjái:
- a tartalom aktualitása, újszerűsége
- a téma kidoIgozottsága

-'tudományos szakmai megalapozottság
- szakszerűség

- öná!ló kutatás bemutatása
- szakirodalmi tájékozottság
- megfelelőhivatkozások



- a pályamunka szerkezete, stílusa, esztétikai jellemzői.

ll. forduló:

A nyertes pályaműveket a szerzők maximum tíz percben aüák elő a konferencia helyszínén.

A versenyrendező neve, címe, elérhetősége:
M iskolci §zakképzési Centru m f eren czi §á ndor Egészs€gügyi Sza kgi m n ázi u m a

3529 Miskolg Szigethy Mihály u. 8.

További információ a pályázat koordinátorától kérhető:
SzegediJudit

szegedi@ferelczi.hu
06_7o_395-26-t8

A pályázatokhoz mindenkinek jó munkát és eredményes feH<észülést kívánunk.

Miskolg 2aL7 .január 12.
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