5. tekmovanje v znanju in spretnostih dijakov in študentov Konzorcija
Biotehniških šol Slovenije »KULINARIČNA DEDIŠČINA – UŽIVAM
TRADICIJO«
Dijaki Biotehniške šole, Šolskega centra Ptuj, so se v torek, 14. 5. 2019,
udeležili 5. tekmovanja v znanju in spretnostih za dijake in študente Konzorcija
Biotehniških šol Slovenije, z naslovom »KULINARIČNA DEDIŠČINA –
UŽIVAM TRADICIJO«. Cilji tekmovanja, ki ima značaj državnega
tekmovanja, so: popestritev izobraževalnega okolja za dijake, študente,
mentorje ter ostale predstavnike šol, preverjanje znanja in spretnosti dijakov ter
študentov, promocija biotehniških poklicev in šol članic Konzorcija,
povezovanje šol, medsebojno sodelovanje ter spoznavanje in sodelovanje
dijakov, študentov in sodelavcev šol Konzorcija ter novi in drugačni pristopi k
učenju in poučevanju. Vsako leto tekmovanje v organizaciji Konzorcija poteka
na drugi biotehniški šoli; letos je izvedbo operativno prevzel Biotehniški
izobraževalni center Ljubljana. Poudariti je še potrebno, da tekmovanje poteka
na visokem organizacijskem in strokovnem nivoju, tekmovalce pa ocenjujejo
neodvisni vrhunski strokovnjaki.
Tudi letos se je tekmovalo v šestih kategorijah; nekatere kategorije so bile
razdeljene na dve podkategoriji. Tekmovalo se je v naslednjih kategorijah:
kulinarika – priprava jedi, živilstvo – priprava pekovskih in slaščičarskih
živilskih proizvodov, vizualna umetnost – priprava pogrinjka, prispevek ali
besedilo na temo tradicija in projektna naloga, znanje iz kulinarične dediščine
ter fotografski in video natečaj na isto temo.
Dijaki Biotehniške šole Ptuj so sodelovali v štirih kategorijah in dosegli odlične
rezultate. Izjemen uspeh je pod mentorstvom Vide Babšek dosegel dijak Vojko
Korez, dijak programa gastronomske in hotelirske storitve, v kategoriji živilstvo,
kjer je pripravil proseno torto z rabarbaro in jagodami ter dosegel maksimalnih
100 točk in prvo mesto ter zlato priznanje. Prav tako je prvo mesto in zlato
priznanje v kategoriji Prispevek pod mentorstvom Darje Hanželič dosegla Urška
Gorišek iz programa cvetličar s temo Praznična miza, središče družinskega
dogajanja. V kategoriji Znanje je tekmoval dijak Miha Malek, dijak programa
kmetijsko podjetniški tehnik, in dosegel peto mesto; v kategoriji Vizualna
umetnost pa ja Iris Vidovič, dijakinja programa hortikulturni tehnik PTI, dosegla
peto mesto.
Mentorjem in dijakom Biotehniške šole Ptuj iskreno čestitamo za res lep uspeh.

