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Национална асоциация на училищата по мода 

 

 

 

І. ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

 

Да се осигури възможност за: 

 демонстриране на придобити професионални компетенции за изработване на облекло 

по зададена тема; 

 творческа изява в областта на проектирането, моделирането и производството на облекло; 

 насърчаване нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на 

състезателното начало. 

 

Да се осигури възможност на професионалните гимназии за: 

 организиране на атрактивна извънучилищна дейност, насочена към изграждане 

интереса на учениците към професията; 

 мотивиране участието в междуучилищно сътрудничество и съревнование; 

 осигуряване условия за обективна външна оценка на постиженията на учениците; 

 реализиране на активно публично-частно партньорство – обвързване на училищните 

дейности с бизнес средите. 

 

 

ІІ. УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО 

Ученици от VІІІ до ХІІ клас включително от професионалните гимназии и СОУ в 

Република България, осъществяващи обучение по професии, свързани с проектиране, 

моделиране и изработване на облекло.  
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ІІІ. ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

 

1. Първи кръг – училищен. Срок на провеждане - до 29 февруари 2016 година.  

2. Втори кръг – национален. Срок на провеждане – 21-23 април 2016 година, гр. Пловдив 

  

ІV. ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

І. Училищен кръг  

Състезанието се състои в създаване на портфолио по идеен проект на тема „Човекът от 

миналото с поглед към бъдещето”.  

 

ІІ. Национален кръг  

Състезанието се състои в представяне на модел и портфолио на тема „Човекът от 

миналото с поглед към бъдещето” от училищните отбори. 

V. ЗАДАНИЯ 

1. Училищен кръг - Създаване на портфолио по идеен проект на тема „Човекът от 

миналото с поглед към бъдещето”  

1.1. Общи изисквания към модела  

Ежедневно младежко облекло, съчетаващо в себе си следните компоненти: елементи от 

фантастика, научни открития и ретро елементи; преплитане на бъдеще, минало и настояще 

(технологиите, които ни дърпат напред и от друга страна миналото, теглещо ни към 

сантименталността).  

1.2. Изисквания към съдържанието и техническото оформяне на портфолиото 

Портфолиото включва задължително: 

 

 Титулна страница - на MS Word, формат А4, която съдържа следната информация: 

- Лого на училището; 

- Вид на състезанието: Национално състезание „Млади таланти в модата” – изписва се с 

главни букви, bold и центрирано, с размер на шрифта Times New Roman 20 pt; 

- Тема „Човекът от миналото с поглед към бъдещето”; 

- Данни за отбора - трите имена на учениците - изписват се с главни букви, bold и 

подравнени вляво, с размер на шрифта Times Nw Roman 14 pt; 

- данни за ръководителя на отбора - трите имена, телeфон, e-mail -  изписват се с главни 

букви, bold и подравнени вляво, с размер на шрифта Times New Roman 14 pt. 

 

Стр. 1. Мотивация и обосновка за избор на модел  - на MS Word, формат А4, с размер на 

шрифта Times New Roman 12 pt 

 

Стр. 2. Описание на модела и разход на основни, допълнителни материали и аксесоари - на 

MS Word, формат А4, с размер на шрифта Times New Roman 12 pt 
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Стр. 3. Техническа скица на модела, изработена с черен молив - сканирана 

 

Стр. 4. Основна (базисна) конструкция на модела – сканирана  

 

Стр. 5. Моделна разработка върху основната (базисната) конструкция  – сканирана 

 

Стр. 6. Технологична последователност или технологична схема (по избор) за изработване на 

изделието  – форматът се определя от отбора 

 

Забележка: Ако се налага да се използва повече от една страница за конкретна точка, 

номерацията на страниците се запазва, като се разделя на подточки – Пример: стр. 3 се 

номерира като стр. 3.1, стр. 3.2 и т.н. 

 

1. Национален кръг 

Състезателните модели участват с модно ревю в рамките на откриването на 

Панорамата на професионалното образование.  

След приключване на ревюто е планирана фотосесия, която има за цел популяризиране 

на състезателните модели и отборите.  

След приключване на фотосесията всеки отбор получава номер (1-15) и се подготвя за 

състезателната част.  

Представяне на портфолиото и на моделите се осъществява като всеки отбор защитава 

собствения проект пред журито, като представя модела и портфолиото на отбора. Начинът на  

представяне на портфолиото се избира от отбора – със или без презентация или по друг начин. 

За целта се осигурява мултимедия. Моделите се представят по ред на номерата пред журито. 

Журито задава въпроси към отборите, свързани с проектирането, моделирането и 

технологичната последователност за изработване на модела. 

VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

1. Училищен кръг 

 Директорът на училището организира провеждането на училищния кръг, като 

назначава със заповед тричленна комисия за организация и оценяване на резултатите и 

определя функциите им.  

 Препоръчва се за комисиите да бъдат определяни изявени и с дългогодишен опит 

учители - специалисти в съответната професионална област, представители на 

предприятията, с които училищата са в традиционни договорни отношения, 

представители на социалните партньори – браншови организации, организации на 

работодателите. 

 Регионалните инспекторати по образованието координират и контролират дейностите 

по организирането, провеждането и финансирането на училищния кръг на 

състезанието. 
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 Оценяват се само проекти, които отговарят на общите изисквания към модела и 

изискванията към портфолиото по т. V. Задания. 

 За участие в националния кръг се определят отборите, заели първо и второ място.   

 

  Класираните на първо и второ място портфолиа от училищния кръг трябва да бъдат 

изпратени в Министерство на образованието и науката до 01.03.2016 година на e-mail: 

f.todorova@mon.bg . Портфолиото трябва да отговаря на изискванията по т. 1.2, глава V. 

 

  Забележка: Училището може да участва в национален кръг и само с един отбор (по 

              преценка на училищната комисия). 

 

Комисия, съставена от специалисти и експерти в областта на проектирането, 

моделирането  и производството на облекло, оценява изпратените в Министерството на 

образованието и науката проекти и определя 15 от тях по критерии, определени в т. VІ. 

Система за оценяване за участие в националното състезание.  

 

Списък на отборите, класирани на националния кръг, и имената на авторите на 

проектите ще бъдат публикувани на сайта на МОН до 05 март 2015 година. 

 

За националния кръг класираните отбори носят: 

- оригиналното портфолио, което се предава на председателя на журито и след 

състезанието се съхранява в архива на Министерството на образованието и науката;  

- изработените състезателни модели на класираните отбори. 

   

2. Национален кръг  

 Цялостната  организация  на  националното  състезание  се  осъществява  от  дирекция 

„Образователни програми и образователно съдържание” на Министерството на 

образованието и науката.  

 Всеки отбор на националното състезание се представя от 3-ма ученици.  

 За всяко  нарушение  на  установения  ред  за  провеждане  на  състезанието  комисията 

санкционира състезателя с отнемане на точки. При груби нарушения той може да бъде 

отстранен от по-нататъшно участие.  

 Начинът и редът за санкциониране се определят от комисията за оценяване и се 

съобщават преди състезанието. 

 За резултатите от състезанието се съставя протокол, изготвен и подписан от комисията 

за оценяване. 

 Класираните състезатели на първите три места и техните ръководители се награждават 

и резултатите от състезанието се разгласяват по подходящ начин в медиите. 

 Оценяването на резултатите от първа и втора част на състезанието ще бъде 

осъществено от тричленна независима комисия за оценяване, съставена от специалисти 

и експерти в областта на проектирането, моделирането  и производството на облекло.   

 

 

mailto:f.todorova@mon.bg
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VІІ. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  
 

Системата на оценяване е точкова. Максималният брой точки е 100. Максимален брой 

точки се поставят при пълно, вярно и точно изпълнение на всеки критерий. Непълният 

отговор се оценява с част от максималния брой точки по индивидуална преценка на членовете 

на комисията за оценяване. 

Председателят и всеки член на комисията за оценяване самостоятелно попълват чек-

лист за оценка (таблица 1 – за училищен кръг и таблица 2 – за национален кръг), в която 

вписват определения от тях брой точки. Резултатите се вписват в протокол за общата оценка и 

класиране на всеки състезател и отбор, който се подписва от членовете на комисията за 

оценяване. 

За определяне на отборното класиране се взема предвид сборът на точките от всички 

оценители. Максимален брой точки - 300 (тричленна комисия). 

Отборното класиране се извършва в низходящ ред според общия брой точки.  

Наградите на училищата се връчват на ръководителя на отбора от съответната 

професионална гимназия. 

 

1. Училищен кръг 

      Портфолиото на всеки отбор се оценява от комисията за оценяване на резултатите, 

определена със заповед на директора, по следните критерии: 

 

 

Чек-лист за оценка на отбор №………             Оценител:…………………………………… 

Критерии Брой точки 
Получен 

брой точки 

Мотивация и обосновка за избор на модел, отговарящи  на 

темата на състезанието 

min 0 

max 10 

 

Пълно и точно описание на основни, допълнителни 

материали и аксесоари 
min 0 

max 10 

 

Прецизна и точна техническа скица на модела min 0 

max 10 

 

Основна (базисна) конструкция на модела, изработена без 

пропуски и грешки 

min 0 

max 20 

 

Технологична последователност (схема), представена пълно 

и вярно 

min 0 

max 10 

 

Моделна разработка върху основната (базисната) 

конструкция, изработена без пропуски и грешки, в 

съответствие с техническата и художествената скица и 

модела 

min 0 

max 20 

 

Достъпност на модела (разход на материал, цена на 

основните и помощните материали) 
min 0 

max 10 

 

Портфолио - оформено според изискванията, съдържащо 

всички страници, номерирано 

max 10  

Общ брой точки max 100  
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      Таблица 1 

2. Национален кръг 
 

Чек-лист за оценка на отбор №………..           Оценител:…………………………………… 
  

Критерии Максимален 

брой точки 

Получен 

брой точки 

Качество на изпълнение на изделието min 0 

max 35 

 

Пълно и точно представяне на идейния проект от отбора min 0 

max 40 

 

Отборът дава пълни и верни отговори на поставените от 

журито въпроси 

min 0 

max 25 

 

Общ брой точки max 100  

Брой точки, отнети за нарушение  на  установения  ред  

за  провеждане  на  състезанието   

max (-10)  

                                                                                                                                        Таблица 2 

 

VІІІ. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

1. Министерството на образованието и науката осигурява: 

- Цялостната организация, координация и контрол на състезанието. 

- Финансовите средства за: 

 дневни и нощувка на състезателите; 

 грамоти за участие на всеки състезател и на всеки ръководител; 

 награден фонд - за индивидуалното и за училищното класиране от първо до трето 

 място; 

 материали, инструменти и други консумативи, необходими за провеждането на 

състезанието. 

- Официалното връчване на наградите. 

 

2. Партньорите (работодатели, браншови организации, медии и др.) под формата на 

дарение осигуряват: 

- Награден фонд – морални, материални награди (предметни, сертификати и др.); 

- Фирмени информационни и рекламни материали. 

 

3. Професионалните гимназии осигуряват: 

- Необходимите средства/материали за изработване на моделите чрез фирми спонсори; 

- Финансовите средства за командировъчни на ръководителите на отборите; 

- Участието на регионални администрации и работодатели партньори;  

- Популяризирането чрез сайтовете на училищата и чрез регионалните медии на 

ученическия кръг на състезанието и участието на съответното училище и 

националното състезание в цялост. 

 

 


