Tekmovanje v znanju in spretnostih za dijake in študente Konzorcija biotehniških šol
Slovenije

RAZPIS 5. TEKMOVANJA V ZNANJU IN SPRETNOSTIH ZA DIJAKE IN
ŠTUDENTE KONZORCIJA BIOTEHNIŠKIH ŠOL SLOVENIJE
Naslov tekmovanja v šolskem/študijskem letu 2018/19: »KULINARIČNA
DEDIŠČINA - UŽIVAM TRADICIJO«
1. Uvod
Konzorcij biotehniških šol Slovenije razpisuje 5. tekmovanje v znanju in spretnostih za dijake
in študente biotehniških šol z glavnim naslovom: »KULINARIČNA DEDIŠČINA - UŽIVAM
TRADICIJO«. Tekmovanje je namenjeno dijakom in študentom članic Konzorcija biotehniških
šol Slovenije in bo potekalo v torek, 14. 5. 2019, od 13. ure dalje na BIC Ljubljana, Ižanska
cesta 10, 1000 Ljubljana.

2. Tekmovalne kategorije
Tekmovalci lahko izbirate med naslednjimi kategorijami in podkategorijami:
TEKMOVALNE KATEGORIJE

PODKATEGORIJA

ŠTEVILO MOŽNIH
TEKMOVALCEV NA
ZAVOD OZ. ŠOLO

1. KULINARIKA: PRIPRAVA JEDI NA TEMO
KULINARIČNA DEDIŠČINA – UŽIVAM TRADICIJO
2. ŽIVILSTVO: PRIPRAVA ŽIVILSKIH
PROIZVODOV (PEKOVSKIH ALI SLAŠČIČARSKIH)
NA TEMO KULINARIČNA DEDIŠČINA – UŽIVAM
TRADICIJO
3. VIZUALNA UMETNOST: PRIPRAVA
POGRINJKA NA TEMO KULINARIČNA DEDIŠČINA
– UŽIVAM TRADICIJO

-

Največ 2 tekmovalca, a vsak
tekmuje samostojno.
Največ 2 tekmovalca, a vsak
tekmuje samostojno.

-

-

KULINARIČNA DEDIŠČINA – UŽIVAM
TRADICIJO,
5. tekmovanje v znanju in
spretnostih dijakov in študentov
Konzorcija biotehniških šol Slovenije,
14. maj 2019, BIC Ljubljana.

Največ 2 tekmovalca, a vsak
tekmuje samostojno.
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4. PRISPEVEK ali PROJEKTNA NALOGA - pri tej
kategoriji se lahko tekmovalci odločijo za
tekmovanje v podkategoriji 4.1. ali pa 4.2.
*tu mentorjem svetujemo, da je možno
projektne naloge za tekmovanje povezati tudi s
projektnimi nalogami, ki jih dijaki izdelajo v
rednem izobraževalnem procesu za poklicno
maturo; pri študentih pa je naloga lahko tudi
izdelek, ki ga študent kasneje nadgradi v
diplomo. Pogoj pa je, da je izbrana tema vezana
na kulinarično dediščino.
5. ZNANJE NA TEMO KULINARIČNA DEDIŠČINA
– UŽIVAM TRADICIJO

4.1. PRISPEVEK oz.
BESEDILO, ki ga
pripravi
posameznik.
4.2. PROJEKTNA
NALOGA, ki jo
pripravi
posameznik ali pa
skupina, ki jo
sestavljajo največ 3
člani.
-

Največ 2 tekmovalca, a vsak
tekmuje samostojno.

6. FOTOGRAFIJA, FILM oz. VIDEO: pri tej
kategoriji se lahko tekmovalci odločijo za
tekmovanje v podkategoriji 6.1. ali 6.2.

6.1. FOTOGRAFIJA,
ki jo izdela
posameznik.
6.2. FILM oz.
VIDEO, ki ga lahko
izdela posameznik
ali skupina, ki jo
sestavljajo največ 3
člani.

Največ 2 tekmovalca, a vsak
tekmuje samostojno.

Posamezni zavod oz. šola
lahko sodeluje z največ 4
projektnimi nalogami.
Projektno nalogo lahko
pripravi posameznik ali
skupina, ki šteje od 2 do 3
člane.
Največ 2 tekmovalca, a vsak
tekmuje samostojno.

Posamezni zavod oz. šola
lahko sodeluje z največ 4
filmi oz. videi. Film oz. video
lahko pripravi posameznik
ali skupina, ki šteje od 2 do
3 člane.

Tekmovanje torej sestoji iz šestih tekmovalnih kategorij, posamezna šola oz. zavod kot celota
(tudi če ima več organizacijskih enot) pa lahko sodeluje z največ 2 predstavnikoma oz.
tekmovalcema v posameznih kategorijah, izjema sta le kategoriji 4.2. Projektna naloga ter
6.2. Film oz. video, kjer je možno sodelovanje skupin z največ 3 člani.
Posamezni tekmovalec lahko sodeluje le v eni kategoriji (pravilo velja za vse kategorije).
Tekmovalci so lahko dijaki oz. študenti vsake od šol, vsakega od programov članic
Konzorcija biotehniških šol Slovenije.

KULINARIČNA DEDIŠČINA – UŽIVAM
TRADICIJO,
5. tekmovanje v znanju in
spretnostih dijakov in študentov
Konzorcija biotehniških šol Slovenije,
14. maj 2019, BIC Ljubljana.
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3. Teme s področja »Kulinarične dediščine – Uživam tradicijo«
Tekmovalci se glede na glavni naslov letošnjega tekmovanja »KULINARIČNA DEDIŠČINA UŽIVAM TRADICIJO«, v vseh tekmovalnih kategorijah, razen v kategoriji ZNANJE NA TEMO
KULINARIČNA DEDIŠČINA – UŽIVAM TRADICIJO, in podkategorijah odločijo za izbor ene od
ponujenih tem, ki so:
»KULINARIČNA DEDIŠČINA - UŽIVAM TRADICIJO« - TEME:
I.
Sestavine za pripravo jedi v preteklosti in sodobnosti
II.
Pripomočki za pripravo hrane, postopki priprave in načini serviranja
III. Zgodbe v kulinariki in njihova interpretacija
IV. Vsakdanja hrana v preteklosti
V.
Jedi prazničnega leta
VI. Jedi ob šegah življenjskega kroga (rojstvo, poroka, smrt…)
VII. Hrana ob delih
VIII. Oblikovanje kulinaričnih tur na osnovi kulinarične dediščine
IX. Oblikovanje kulinaričnih festivalov na osnovi kulinarične dediščine
X.
Oblikovanje kulinaričnih delavnic za različne ciljne skupine na osnovi kulinarične
dediščine
XI. Kulinarična dediščina in spominki

4. Datum izvedbe tekmovanja in prijave na tekmovanje
Tekmovanje z razglasitvijo rezultatov bo potekalo na BIC Ljubljana, Ižanski cesti 10, 1000
Ljubljana, in sicer v torek, 14. 5. 2019, od 13. ure dalje.
Za udeležbo na tekmovanju se je potrebno prijaviti do ponedeljka, 8. 4. 2019. Šola, ki se
prijavlja na tekmovanje, obvezno odda skupinsko prijavo za vse svoje tekmovalce.


Za vse tekmovalce, ki bodo tekmovali v kategoriji KULINARIKA in kategoriji

KULINARIČNA DEDIŠČINA – UŽIVAM
TRADICIJO,
5. tekmovanje v znanju in
spretnostih dijakov in študentov
Konzorcija biotehniških šol Slovenije,
14. maj 2019, BIC Ljubljana.
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ŽIVILSTVO, mora šola obvezno ob prijavi do ponedeljka, 8. 4. 2019,
posredovati tudi recepte na e-naslov: tjasa.vidrih@bic-lj.si


Za vse tekmovalce, ki bodo tekmovali v kategorij FOTOGRAFIJA ali FILM oz.
VIDEO in kategoriji PRISPEVEK OZ. BESEDILO ali PROJEKTNA NALOGA,
mora šola poslati vse navedene izdelke (torej, fotografije, filme oz. videe,
prispevke, projektne naloge) najkasneje do ponedeljka, 8. 4. 2019. Vse
navedeno šola za svoje tekmovalce pošlje v elektronski obliki na e-naslov
tjasa.vidrih@bic-lj.si in v fizični obliki v 2 izvodih (izjema je le film oz. video)
na naslov: BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana – s pripisom:
»Tekmovanje KBTŠ, za mag. Tjašo Vidrih, ne odpiraj«.

PRIJAVNICA:
Skupinsko prijavo vsaka šola odda preko spletne prijavnice, ki se
nahaja na: POVEZAVI.
Vsaka posamezna šola, članica Konzorcija, preko svojih predstavnikov delovne skupine, ki
so zadolženi za promocijo tekmovanja na svoji šoli, seznani dijake, študente, mentorje in
zaposlene o možnostih sodelovanja na tekmovanju ter z vsebino razpisa, kasneje tudi s
pravili tekmovanja, ko bodo ta objavljena.
Vsako kategorijo tekmovanja bo ocenjevala samostojna 2 - članska komisija.
Razpisu so priložena tudi navodila za pripravo projektne naloge.
Podrobnejša tehnična navodila za tekmovanje bo Organizacijski odbor posredoval vsem
šolam Konzorcija naknadno.
V primeru nujnih in razumljivih razlogov si delovna skupina Konzorcija pridružuje pravico do
uvedbe določenih sprememb, a o tem pravočasno obvesti vse sodelujoče na tekmovanju.
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TRADICIJO,
5. tekmovanje v znanju in
spretnostih dijakov in študentov
Konzorcija biotehniških šol Slovenije,
14. maj 2019, BIC Ljubljana.
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Za vsa dodatna vprašanja glede tekmovanja nam lahko pišete na: tjasa.vidrih@bic-lj.si
Vabljeni, da se tekmovanja udeležite.

Pripravil organizacijski odbor 5. tekmovanja v znanju in spretnostih dijakov in študentov
Konzorcija biotehniških šol Slovenije: mag. Tjaša Vidrih, dr. Blanka Vombergar, Nada Reberšek
Natek, Majda Kolenc Artiček in Helena Jurše Rogelj.
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