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ОРГАНИЗАТОР: Министерство на образованието и науката (МОН)
ПАРТНЬОР:


БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНА
ПРОМИШЛЕНОСТ

І. ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Да се осигури възможност на учениците да:


демонстрират възможностите на системата за професионално образование и обучение
да подготвя специалисти в областта на производството на изделия от дървесина;



съхраняват и поддържат народната традиция при изработване на предметите,
популяризирането на традиционните форми и украса;



изявят чувството си за красота и хармония;



покажат професионални умения за изработването на стилни мебели;



покажат качество и прецизност на изработката;



мотивират избора на професията си.

ІІ. УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО
Право на участие имат:
1. Ученици

от

професионалните

гимназии,

които

се

обучават

по

професии

от

професионалното направление „Производствени технологии - дървесина, хартия,
пластмаси и стъкло“.
2. Национален кръг – всеки отбор на националното състезание се представя от 3-ма
ученици, разработили модели/колекцията, и 1 ръководител.
3. Училищата заявяват участието си до 28.02.2018 г. Заявката трябва да съдържа точен
адрес, телефони за контакти, електронна поща, лице за контакт; участници - трите имена,
ЕГН и пол на учениците, на ръководителя на отбора и на директора на училището (ако
присъства на състезанието) за осигуряване на резервация за нощувки и личен пропуск.
Разходите за командировка на директорите са за сметка на професионалната гимназия.
Министерството на образованието и науката осигурява нощувки и хранене на
участниците в състезанието.
4. Предварителна заявка за участие: до 31.01.2018 г. на тел. 02/9217 425 и на
e-mail: m.gateva@mon.bg.
ІІІ. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Учебното съдържание е от задължителната професионална подготовка по професиите
„Техник-технолог в дървообработването“, „Организатор в дървообработването и
производството на мебели“, „Оператор в дървообработването“ и „Интериорен дизайн“.
ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
1. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – отговарят директорът и
ръководителят на училищния отбор.
2. Директорът на училището организира:


провеждането на вътрешен конкурс за избор на изделие/изделия по темата „Мебели,
стилни мебели и дърворезба“;



предварителното изработване на мебелите и тяхното представяне на Панорамата на
професионалното образование.

3. Цялостната организация на националното състезание се осъществява от професионалната
гимназия, съответния РУО и дирекция „Професионално образование и обучение” на
МОН.
4. Осигурена площ в панаирната палата – 6 м2 за всеки отбор.
2

V. ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Предварително изработена и готова за Панорамата на професионалното образование
колекция мебели, стилна мебел и дърворезба – сюжет и композиция по избор от училището.
Всяко училище участва в една от посочените категории или по желание и с трите:


мебели за обзавеждане;



стилна мебел;



дърворезба.

VІ. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
По критерии за оценяване за постигане на целите относно:


творчество и артистичност (изграждането на умения за изпълнение в материал на
изображения, персонажи и сюжети);



красота и хармония;



прецизност и качество на изработката;



качество и прецизност при аранжирането;



презентиране на колекцията.

VІІ. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ
1. Професионалните гимназии.
2. МОН – грамоти, купи и плакети.
3. Работодателите.
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