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„Vannak idők, amikor a saját fényünk kialszik, és egy másik embertől kapott szikra kell, hogy
újra lángra kapjon. Mindannyiunknak jó okunk van rá, hogy mélységes hálával gondoljunk
azokra, akik fellobbantották bennünk a lángot.”
(Albert Schweitzer)

Pályázati felhívás
a XXI. Országos Egészségügyi és Szociális
Tudományos Diákkonferenciára
Immár XXI. alkalommal kerül megrendezésre az Országos Egészségügyi és Szociális Tudományos
Diákkonferencia. Abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy ebben a tanévben iskolánk, a VSZC
Selye János Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ad otthont ennek az
igen színvonalas és nagy hagyományokkal bíró szakmai rendezvénynek.
A rendezvény célja:
Az egészségügyi és a szociális képzésben tanuló diákok ösztönzése az általuk választott témakör,
tudományos eredmény mélyebb megismerésére.
A konferenciát megelőzi egy válogató forduló, melynek célja a legsikeresebb pályaművek kiválasztása
egy független bizottság által. A kiválasztott pályamunkák az országos fordulón kerülnek bemutatásra.
A konferencia célcsoportjai:
Azok az egészségügyi és szociális szolgáltatások ágazatban tanuló diákok, akik
➢ a szakgimnáziumi, szakközépiskolai évfolyamokon nappali munkaformában, vagy
➢ szakképzési évfolyamokon nappali munkaformában tanulnak.
A konferencia időpontja:

2018. március 26-27.

A konferencia rendezője:

Váci Szakképzési Centrum Selye János Egészségügyi és
Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Vác,
Jávorszky sétány 2.

A pályázat beküldési határideje:

2018. január 19, péntek.

A konferenciára az alábbi témakörökhöz kapcsolódó pályaműveket várjuk:
1. „Második esély”- élet a transzplantáció után
2. „ Nem ítélet”- van élet a daganatos betegség után
3. „Sikertörténetek”- Mit jelent számunkra a siker?- Pozitív gondolatok betegtől és ápolótól
„Példabeszédek” példaképek, történések, mozzanatok, amelyek hatnak, hatottak ránk a tanulói
pályánkon
4. „Ápolói hivatástudat”-A szakmai megújulás lehetősége, fontossága a mai rohanó világban
5. Ápolóvá válás ápolói karrier, ahogy én látom...az ápolás presztízse a XXI.sz.ban
6. Elsajátított BLS tudás hanyatlása, felmérése az egészségügyi szakdolgozók körében
7. "Füstbement terv" Miért vettem fel? Miért nem teszem le? Dohányzás a 14-21 év között, a
megelőzés és a letevés lehetőségei
8. "Jó szóval oktasd…" Betegoktatás a mai világban különböző életkorokban, különböző
betegségcsoportokban, különös tekintettel, az egészséges táplálkozás, mozgás témakörében
9. Egészségügyi dolgozók egészségkulturáltsága, egészséggel kapcsolatos magatartásának
vizsgálata
10. Krónikus sebbel élők életminőségének vizsgálata
11. "Panta rhei" Ápolói beavatkozások változása a diagnosztika, terápiák változásának tükrében
12. A kommunikáció jelentősége az egészségügyi intézményekben:
• személyzet egymás közötti kommunikációja
• beteg és ellátó személyzet kommunikációja
13. „Én már csak így tudom jól érezni magam!” ….. Drogfogyasztás/partydrogok
használata/dizájner drogok a 14-20 éves korosztály körében. A család szerepe a
drogfogyasztásban
14. A család szerepe a gyermek egészségmagatartásának kialakításában
15. „Ezt is szedd be!” – A média szerepe a gyógyszerfogyasztásban
Szociális témakörök:
1. Szükségletek és igények az otthoni idősellátásban- házi segítségnyújtás
2. Hogyan készülhetünk a nyugdíjas évekre?-nyugdíjas terv
3. A dementia mint népbetegség, az életmód szerepe a betegség kialakulásában?- Mit
tehetünk az életminőség, az emberi méltóság megőrzéséért?
4. „Gondolkozz az én fejemmel!” - A fogyatékkal élők helyzete - Esélyegyenlőség aktuális
kérdései, gyakorlati megvalósulása
5. Az egészséghez való jog - Hajléktalanok szociális és egészségügyi ellátása
6. Kisebbségek a társadalomban (etnikai, vallási, szexuális stb.)
7. Családon belüli erőszak, bántalmazás, veszélyeztetettség
8. Egy település szociális ellátásának bemutatása az alapellátástól az intézményi ellátásig
9. A család helyzete a mai magyar társadalomban (családi szerepek, munkamegosztás,
karrier, házasság – párválasztás, gyermekvállalás)
10. Önkéntes munka jelentősége és lehetőségei

A pályázat értékelésének szempontjai:
➢ Tudományos, szakmai megalapozottság
➢ Szakszerűség (szakmai kifejezések helyes használata)

➢
➢
➢
➢
➢

Szakirodalmi tájékozottság
A tartalom újszerűsége
A téma kidolgozottsága
Saját kutatómunka
A pályamű szerkezete, stílusa, esztétikai jellemzői

A pályázat formai követelményei:
➢ Terjedelme minimum 4, maximum 8 gépelt oldal (tartalomjegyzék, mellékletek, felhasznált
irodalom felsorolásán kívül)
➢ A/4-es lapon, 12-es betűméretben, Times New Roman betűtípussal, 1,5-ös sortávolsággal.
➢ Esztétikus megjelenítés, szemléltetés, stílus és nyelvezet
A beküldés formai követelményei:
A dolgozat borítóján csak a választott témakör, a dolgozat címe és a jelige szerepeljen (a dolgozat nem
tartalmazhat utalást a szerző személyére, iskolájára vonatkozóan)!
A jeligét, a választott témakört, a pályamű címét, a beküldő iskola nevét, címét, a szerző/szerzők
nevét, valamint a felkészítő tanár nevét külön lezárt, kisebb borítékban kérjük mellékelni, amelynek
külső részén csak a jelige legyen feltűntetve.
A dolgozatokat CD-re írva, elektronikus formátumban is kérjük elküldeni.
A pályamunkákat csak jeligével ellátott borítékban fogadjuk el, a szerzők és az oktatási
intézmény neve nem szerepelhet a borítékon! A borítékra kérjük ráírni a jeligét és a
„Diákkonferencia” megjelölést! Beküldési határidő: 2018. január 19, péntek.
A pályázatot a következő címre kérjük küldeni:
Váci Szakképzési Centrum Selye János Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
Vác, 2600
Jávorszky sétány 2.
A pályamunkák értékelése:
A pályázatokat egy független bírálóbizottság értékeli, és javaslatot tesz a konferencián való
részvételre. Az országos fordulóba jutásról a sikeres pályázók iskoláit 2018. február 23-ig
értesítjük.
A bíráló bizottság által elfogadott dolgozatok a konferencián előadásra kerülnek, melynek időtartama
maximum 10 perc. Több szerző esetén javasoljuk, hogy csak a szerzők egyike prezentálja a
pályaművet. Technikai segítőként igénybe veheti társát, felkészítő tanárát.
A dolgozat előadásmódja része a végső értékelésnek (önálló előadásmód, kommunikáció,
prezentáció).
A szükséges technikai eszközöket a rendező iskola biztosítja.
A konferencián a részvétel ingyenes, az utazás és szállás költségét a küldő iskola biztosítja.
A pályamunkák elkészítéséhez sok sikert kívánunk, szeretettel várunk minden érdeklődőt és
résztvevőt!

A felmerült kérdésekkel kapcsolatban érdeklődni a humanszakkozep@vnet.hu e-mail címen, vagy a
70/614 5855 telefonszámon Rodney Ágnes szakmai igazgatóhelyettesnél lehet.

Vác, 2017.október 25.

Hóringerné Kozák Eszter
igazgató

