4. GIDA GÜVENL

KONGRES FARKINDALIK YARATMA PROJE YARI MASI ARTNAMES

A) YARI MANIN ADI
“G da Güvenli i” le lgili Bir Fark ndal k Yaratma Proje Yar mas
B) YARI MANIN AMACI
Yar ma ile e itim hayat sonras nda g da sektöründe, görev yapacak olan gençlerin g da
güvenli ine yönelik bir çal ma yapmalar ve bunun sonucunda fark ndal klar n n artt r lmas ,
kendilerine olan güvenlerinin ve sorumluluk anlay lar n n geli tirilmesi hedeflenmektedir.
C) YARI MANIN KONUSU VE KAPSAMI
a) Projeler teorik olacakt r. Proje konusu seçimine yard mc olmak amac yla a a da örnek
konular verilmi tir. Ö renciler konular geli tirmekte serbesttirler.
Örnek 1- Bir G da letmesinde olabilecek riskleri önlemek amac yla bir sorun tespit edip (Örn:
çal anlar n e itimsizli i, i letme ko ullar n n hijyenik yetersizli i, i letmede olu abilecek çapraz
bula riskleri gibi) bu sorunu takip edecek yöntem belirleme, çözüm önerileri ve bu önerilerin
hedefe ula p ula amayaca n n de erlendirilmesi.
Örnek 2-Hanelerde, toplu tüketim yerleri veya sat noktalar nda g da güvenli i ile ilgili,
fark ndal artt r c çal malar n tespiti ve hedefe ula l p ula lmad n n ölçülmesi
b) Ö rencilerin proje çal malar ndan; g da güvenli i ile ilgili bir sorunu tan mlayarak, çözüm
olu turma yöntem önerileri belirlemeleri ve hedefe ula p ula lamayaca n ölçme önerilerini ifade
etmeleri beklenmektedir.
D) KATILIM KO ULLARI
a)
b)
c)
d)
e)

Yar maya, MEB Anadolu, teknik ve endüstrisi meslek liselerinin tüm G da Teknolojisi
Alan ö rencileri ile çiftlikten/tarladan sofraya g da ile ili kili tüm bölüm ö rencileri
kat labilir.
Yar maya, her ö renci yaln zca bir proje ile kat labilir ve her proje en çok iki ö renci
taraf ndan haz rlan r.
Ba vuru formu doldurulduktan sonra proje metni ile birlikte proje ba vurular okul
müdürlü ünce muhteber.ersin@ggd.org.tr adresine e posta ile gönderilecektir.
Proje metni A4 boyutundaki ka da Arial, 11 punto ile yaz lacak; minimum 1, maksimum
3 sayfa uzunlu unda olacakt r.
Proje metni word dosyas ve ekleri olarak iletilecektir.

E) YARI MA TAKV M

YARI MANIN
DUYRULMASI:

OKULLARLA

SON BA VURU TAR H : 05/04/2013 (Bu tarih ve saat 17.00 itibariyle e posta ile ba vuru
yap lm olmal d r.)
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: 26/04/2013 tarihinde web sayfas ndan aç klanacak ve
kazananlar n e posta adreslerine bildirim olacakt r.
ÖDÜL TÖREN : 4.G da Güvenli i Kongresi 14-15 May s 2013 stanbul Harbiye Askeri Müze ve
Kültür Sitesi
F) BA VURULARIN DE ERLEND R LMES
a) Ba vurular n de erlendirilmesi Kongre Bilimsel Dan ma Kurulu ve Payda Kurum
Temsilcilerinden olu an jüri taraf ndan yap lacakt r.
b) Yar maya kat lmak isteyen ö renciler taraf ndan iletilen ba vurular ilgili jüri taraf ndan
de erlendirilecektir.
c) Projelerin de erlendirilmesinde, g da güvenli i aç s ndan fark ndal k sahibi olma,
fark ndal k yaratmaya veya bir soruna çözüm olu turmaya sa layaca
katk ,
özümseme ve hakimiyet, sonuç ve aç kl k gibi kriterler göz önüne al nacakt r.
d) Projelerin ö rencilerin özgün dü ünceleri ile olu turulmas , kendileri taraf ndan
ekillendirilmi , dan arak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlam
olmas
beklenmektedir.
e) Jüri de erlendirmesi 26/04/2013 tarihinde webden aç klanacak ve kazananlar n e
posta adreslerine bildirim olacakt r. Ödül kazanan projeler kongre webinden
yay nlanacakt r
f) Seçilen ilk 3 projenin sahibi 14-15 May s 2013 tarihinde stanbul Harbiye Askeri Müze
ve Kültür Sitesi’nde gerçekle tirilecek olan 4. G da Güvenli i Kongresi’ne davet
edileceklerdir.
G) YARI MADA DERECE ALANLARA VER LECEK ÖDÜLLER
Ülke çap nda seçilen ilk 3 projenin sahibi 14-15 May s 2013 tarihinde stanbul Harbiye Askeri
Müze ve Kültür Sitesi’nde gerçekle tirilecek olan 4. G da Güvenli i Kongresi’ne davet edileceklerdir
Kongreye il d ndan gelecek dereceye girmi ö rencilerin ve refakatçilerinin konaklama ve
geli dönü otobüs ya da tren (yatakl hariç) yol paralar Kongre Organizasyonu taraf ndan
ödenecektir.
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