МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДИРЕКЦИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
ПО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЦВЕТАРСТВО
2018/2019 учебна година
ОРГАНИЗАТОР: Министерство на образованието и науката (МОН)
І. ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Да се осигури възможност на учениците за:


демонстриране на професионални умения и обмяна на опит в областта на
озеленяването и цветарството;



формиране на умения за работа в екип, творческо прилагане на знанията и
компетенциите в реализиране на съответните модули в озеленяването и
цветарството;



практическо прилагане на съвременни тенденции в областта на озеленяването и
цветарството – актуални форми, стилове цветни декорации, подходящи за различен
интериор;



осъществяване на междуучилищно сътрудничество и съревнование.

ІІ. УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО
1. Ученици от професионалните гимназии, осъществяващи прием и обучение по професии
от професионално направление „Градинарство (паркове и градини)“.
2. Всеки отбор на националното състезание се представя от 3-ма ученици и 1 ръководител.
3. Ученици със СОП, осъществяващи обучение по професията „Работник в озеленяването“.
Всеки отбор се представя с 2-ма ученици и 1 ръководител. По преценка на ръководството
на училището допълнително се включва придружаващо лице на учениците.

Училищата заявяват участието си до 23.02.2019 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.
Разходите за командировка на директорите са за сметка на професионалната гимназия.
Министерството на образованието и науката осигурява нощувки и хранене на
участниците в състезанието.
Заявка с поименно посочване на участниците от всяко училище се изпраща до училището домакин
в срок до 23.02.2019 г.

Домакин за националното състезание – 18-20 април 2019 г.

Професионална гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев“ – ГР.
СВИЛЕНГРАД, ОБЛ. ХАСКОВО
Директор – Христина Милушева
Координати: ул „Александър Стамболийски“ 13
тел.: 0379/1282; GSM: 0879/386557
e-mail: pgssi@abv.bg

Предварителна заявка за участие се подава до 31.01.2019 г. на e-mail: m.gateva@mon.bg и
на тел. 02/9217 425.
В предварителната заявка изписвате пълното наименование на училището, адрес; e-mail;
лице за контакт – тел., GSM; вид на състезанието - „Озеленяване и цветарство“.
ІІІ. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Учебното съдържание е от задължителната професионална подготовка по професиите
„Техник-озеленител“

и

„Озеленител“,

специалности

„Парково

строителство

и

озеленяване“ и „Цветарство“ (както и от задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка). Учебното съдържание за учениците от помощните училища се
отнася за професията „Работник в озеленяването“ и е съобразено със спецификата на
обучението на деца със СОП.
ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
1. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – отговарят директорът и
ръководителят на училищния отбор.
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2. Директорът на училището организира провеждането на вътрешен конкурс за подбор на
екип за националното състезание.
3. Цялостната организация на националното състезание се осъществява от професионалната
гимназия, съответния РУО и дирекция „Професионално образование и обучение” на
МОН.
V. ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Състезанието се състои в практическо приложение на формирани в процеса на обучението
знания, умения и компетентности при изпълнение на практически задания:


изработване на бижу от цветя;



изработване на букети;



аранжиране на кошница.

VІ. РЕГЛАМЕНТ
ИЗРАБОТВАНЕ НА БИЖУ ОТ ЦВЕТЯ
Концепция „Лазарица и Цветница - традиции“
Темата се определя от отбора в мотото
Състезателите изработват задължително по регламент по избрана от тях тема гривна и
венец, съвпадащи с тематиката на букета. Те са един красив завършек, подчертаващ стила на
избраното събитието. Изпълнението по желание на други бижута от цветя носи на
състезателите допълнителен брой точки извън максималните за задължителните.
1. Състезателите избират цветята и цветовото съчетание съобразно дадената тема.
2. Определят съразмерността и хармонията между двата елемента от зададената тема.
Забележка:
Не се отнася за учениците със СОП.
ИЗРАБОТКА НА БУКЕТ
Концепция „Лазарица и Цветница - традиции“
Темата се определя от отбора в мотото
Изработват се два вида букети:


Бутиков – арт изкуство, оригиналност, актуални форми, цветя, декорации и стилове,
подходящ за поднасяне.



Букет микс – избор на тема и съчетаване на цветя.

Състезателите избират:
1. Стил на букета: обемен, линеен, линейно–обемен, смесен.
2. Избор на видове цветя и зеленина.
3. Правилно съчетаване на багрите – топли и студени.
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4. Избор на допълнителни материали – хартии, панделки, капсули и други аксесоари – носят
се от състезателите.
Забележка:

Учениците със СОП изработват само букет микс.
АРАНЖИРАНЕ НА КОШНИЦА
Аранжира се кошница с рязан цвят.
1. Предназначение – повод по избор на участниците.
2. Избор на цветя и зеленина.
3. Съчетание на цветя и багри.
4. Избор на кошница и на допълнителни материали - от участниците.
Забележка:

Не се отнася за учениците със СОП.
АРАНЖИРОВКА С ПРОЛЕТНИ ЦВЕТЯ

За учениците със СОП
Състезателите избират модел на аранжиране и сами определят предназначението й – ще
разполагат с микс от пролетни цветя.
1. Предназначение на аранжировката с пролетни цветя микс.
2. Съчетаване на цветята микс.
3. Избор на зеленина.
4. Съразмерност.
5. Избор на съд.
По избор може и аранжировка на малка кошница с цветя.
VІІ. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
За всяка дисциплина се разработват конкретни критерии за оценяването й.
VІІІ. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ
1. Професионалните гимназии и помощни училища.
2. Министерството на образованието и науката – грамоти, плакети и купи.
3. Работодателите.
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