ОПОЗНАЙ ПРОФЕСИИТЕ!
Форма:

Занятие

Целева група:

Ученици от II „а“ клас, паралелка за деца с множествени увреждания

Място на провеждане:

Класна стая

Инициатор:

Специално училище за ученици с намалено зрение ,,Проф. д-р Иван
Шишманов“ и Център за кариерно ориентиране - Варна

Контакти:

Телефон: 052/370 416

Ел. поща: udnz_100g@abv.bg

Целта е учениците да се запознаят с различни професии: пожарникар, полицай, лекар,
фризьор, монтьор, шофьор и др.
В занятието се включиха 6 ученици с нарушено зрение и множество увреждания, 2
кариерни консултанти, 3 консултанти от ЦКО Варна.
Занятието се проведе в класната стая.
Занятието беше интересно за малките ученици, тъй като трябваше да познаят дадена
професия от предметите, поставени на таблата. Най-интересна беше лекарската професия, за
която имаше тактилна книжка. Те съставиха приказка по тактилната книжка, която се оказа
интересна и поучителна.
Бяха използвани методите беседа, групова и самостоятелна работа, приказка, игра.
Инструментите за работа включват адаптирани табла за различни професии с
изображение и инструменти, тактилни книжки.
Участниците придобиха знания за нови професии.
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ОСЪЗНАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ - КАКЪВ ДА СТАНА?
Форма:

Учебен час

Целева група:

Ученици от начален етап (ІІ клас)

Място на провеждане:

Клуб „Кариера“

Инициатор:

Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Ст.
Белинов“ – Пловдив

Контакти:

Телефон: 032/624126

Ел. поща: ssudus.plovdiv@abv.bg

Целта на проведеното обучение е учениците да открият наименованията на различни
професии по общите им характеристики и да добият първоначални знания за отличителните
черти на по-често срещаните професии.
Продължителността на занятието бе един учебен час. В него се включиха ученици,
психолог и класен ръководител. Използваните методи бяха ролеви игри, състезание по групи,
пантомима.
В края на учебното занятие, учениците можеха да отговорят на въпросите: какви средства
на труда използва човек, който упражнява определена професия, къде работи той, какво
образование е необходимо за упражняването й.
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ОПОЗНАЙ ПРОФЕСИИТЕ,
СВЪРЗАНИ С ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЦВЕТЯ
Форма:

Посещение в училищната оранжерия

Целева група:

Ученици от начален етап (I клас) с множествени увреждания

Място на провеждане:

Оранжерия

Инициатор:

Център за кариерно ориентиране – Варна,
Специално училище за ученици с намалено зрение ,,Проф. д-р Иван
Шишманов“ – Варна

Контакти:

Телефон: 052/370 416

Ел. поща: udnz_100g@abv.bg

Целта на заниманието е учениците да се запознаят с различните професии, свързани с
отглеждането на цветя - градинар, озеленител, цветар и др.
Занятието се проведе в училищната оранжерия и в него се включиха 6 ученици с
нарушено зрение и множество увреждания, кариерни консултанти, класен ръководител.
Първо консултантът разказа и демонстрира на децата как се отглеждат цветята, а след
това и те минаха през всички етапи - засаждане на цветя, поливане, плевене и др. Занятието
беше интересно и емоционално за децата.
Използваните методи бяха беседа, демонстрация, индивидуална и групова работа
практически упражнения.
Участниците научиха за нови професии, свързани с работата в оранжериите и
градините. Придобиха знания за това, какви операции се извършват в оранжериите –
засаждане, поливане, плевене и др. и как се използват градинарските инструменти.
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КАРНАВАЛ НА ПРОФЕСИИТЕ
Форма:

Заключително събитие – карнавал, викторина

Целева група:

Ученици от І до VІІІ клас с нарушено зрение и множество
увреждания

Място на провеждане:

Клуб „Кариера”

Инициатор:

Средно училище за ученици с нарушено зрение (СУУНЗ) „Проф. д-р
Иван Шишманов” и Център за кариерно ориентиране - Варна

Контакти:

Телефон: 052/370 416

Ел. поща: udnz_100g@abv.bg

Представяне на професиите, с които са се запознали децата по време на обучението пред
останалите ученици по забавен начин.
В мероприятието се включиха 60 ученици с нарушено зрение и множество увреждания от
І до VІІІ клас от училището, учители, родители, кариерни консултанти.
Предварително бяха подбрани и съчинени гатанки и стихчета за различни професии,
които децата от публиката трябваше да отгатнат.
Учениците дефилираха в облекло характерно за дадена професия, като носеха и
специфичен за професията инструмент и разказаха накратко какво знаят за нея. Използваните
методи са групова работа, презентация и викторина.
Децата от публиката се забавляваха и научиха нови неща за професиите, а участниците
имаха възможност да се изявят.
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ЛЕТНИ ЗАНИМАНИЯ ЗА ДЕЦА СЪС СОП
НА ТЕМА: „ОБУЧАВАМ СЕ, ЗАБАВЛЯВАМ СЕ”
Форма:

Творческа работилница

Целева група:

Ученици със СОП от начален, прогимназиален и гимназиален етап
(в зависимост от нивото на когнитивните възможности и интелект)

Място на провеждане:

Център за кариерно ориентиране

Инициатор:

Център за кариерно ориентиране – гр. Варна

Контакти:

Телефон: 052/303664

Ел. поща: cko_varna@mon.bg

Заниманието има за цел: разширяване на представите и информираността на децата за
различните професии; развитие на конкретно- образно мислене, въображение, концентрация и
внимание.
Предварително бяха отпечатани работни материали, съобразени със спецификата на
уврежданията на учениците. Проведоха се две занятия по два часа.
На първото занятие бяха представени три игри:
Игра с топка „Познай професията” - Водещият застава срещу децата и назовава една
професия. Подава топката на едно от тях. Това дете, в което е топката трябва да назове
подходящи инструменти за упражняване на професията. Следващата инструкция е на обратно:
водещият задава дума- инструмент и детето трябва да каже за коя професия се отнася. Следва
дискусия.
Игра „Пълна торба с професии” - децата се нареждат седнали в полукръг срещу
водещия. В голяма торба са поставени различни инструменти към различни професии като:
ножици, гребен, четка и палитра, лекарски инструменти, гаечен ключ, метла, игла и конец,
валяк и други. Всяко дете става и със затворени очи бърка в торбата и си избира предмет.
Трябва да го познае и опише на останалите. След това да каже за коя професия се отнася този
инструмент и кой би могъл да си служи с него в своята професия.
Игра с метла - целта е да съчетаем полезното и забавно за децата умение - метене, със
следването на инструкции в играта (концентрация на вниманието). На бюрото се залепят три
картинки с професии – например: художник, строител и бояджия. Същите картинки
разпръсваме из стаята. Децата трябва да метат картинките като следват поредността, в която са
залепени на бюрото. За всяко дете сменяме поредността. Играта може да се използва за
различни теми. Тя осигурява повече контролирано движение по време на заниманията.
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На второто занятие бяха представени още три игри:
Игра: „Избери си професия” - играта способства за развитие на конкретно- образно
мислене, развива фината моторика и спомага за концентрация на внимание. На децата са
предоставени картинки с различни професии и контурирани отделни букви на лист А4, които
трябва да се оцветят. Дискутира се с всяко дете като се задават въпроси за мечтаната професия
и бъдещето му развитие.
Състезателна игра - играта способства за развиване на логическо мислене, чрез
дейности, включващи боравене с отделни букви от азбуката. Спомага за развиване на свойства
за групиране, извеждане на сходства, изписване на думи по букви, свързани с различните
професии. Децата се разделят на два отбора. На две маси пред тях има картинки на две
професии /напр. полицай и лекар/ и съответните букви за изписването им. Те трябва да
открият буквите, изписващи професията на тяхната маса и да ги подредят в тяхната поредност.
Картинките се носят на поднос, поставени в чинии, като играта има състезателен характер и
печели този отбор, който първи подреди буквите на неговата професия. Следва дискусия с
въпроси: „Кой с какъв уред работи?”, „Носи ли униформа?” и т. н.
Игра с щипки - играта спомага за развитие на фината моторика, концентрацията на
внимание и изписването на думи буква по буква. Опъваме въженце за простиране. На децата
се раздават картинки с букви, формат А4, които трябва да „ прострат” на въжето и да оформят
дума- професия.
Посредством игрова дейност беше представена широкоспектърна информация за
различните професии. Учениците обогатиха знанията си за различните видове трудова дейност
и заобикалящия ги свят. Допълнителните ползи за учениците със СОП са, че заниманията
развиват фината моторика, пространствената ориентация, логическото мислене и
диференцирането на предмети.
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КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ
СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ
Форма:

Кариерен център

Целева група:

Ученици със специални образователни потребности
от начален, прогимназиален и гимназиален етап

Място на провеждане:

Училище

Инициатор:

Помощно училище „П.Р. Славейков” – Плевен

Контакти:

Телефон: 0878761444

Ел. поща: slaveikov_pl@abv.bg

Kариерният център към Помощно училище „П.Р. Славейков” – Плевен, е първият в
България, който предлага професионално ориентиране и консултиране на деца и младежи със
специални образователни потребности.
В практиката се използват иновативни методи за професионално ориентиране:
модерация, презентиране, рисуване на идея, пет стъпала, учебна работилница/фирма и
подражание. Съчетават се с игровите методи – ролева игра „Професията на…”, симулационна и
ситуативна игра „Моята любима професия”. За насърчаване на участието на децата в дискусия
се използват техники като: Съчмен лагер, и Аквариум. За генериране и обобщаване на идеи
кариерният консултант прилага методите – мозъчна атака, Лавина (снежна топка), Мозъчни
карти (майнд-мепинг), Светкавица и Записване на идеи (брейнрайтинг). Събираме и
обобщаване информация с методите: Допитване с картончета, Три важни неща, Дисонанс,
Допитване с точки, Разделен постер, Светофар и SWOT анализ. Работи се в малки групи и в
пленум. В кариерната практика са използвани също така адаптирани за учениците със
специални образователни потребности тестове: Тест за професионални интереси на RothwellMiller, Тест за интереси на Стронг, Генограма на кариерата, Тест за професионален избор, Тест
MAPP, които дават максимално обективна картина за личността на индивида.
С помощта на кариерния център децата от училището подобряват своите социални
умения, самочувствие и информираност за различни професии, интересни и подходящи и за
тях. Учениците получават персонално портфолио със своя кариерен профил, с цел да се улесни
тяхното по-нататъшно развитие, социална интеграция и реализация. За тази услуга кариерният
консултант Петя Марчева и кариерният център към училището получиха награди за „Най-добра
практика в кариерното консултиране в България“ през 2012 г.
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МОЕТО ПЪРВО ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА
Форма:

Практически семинар за комуникативни и презентационни умения

Целева група:

Ученици от гимназиален етап (ІХ и ХІ клас) с нарушено зрение

Място на провеждане:

Клуб „Кариера”

Инициатор:

Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф- д-р Иван
Шишманов” и Център за кариерно ориентиране - Варна

Контакти:

Телефон: 052/370 416

Ел. поща: udnz_100g@abv.bg

Поставените цели бяха учениците с нарушено зрение да развият своите комуникативни и
презентационни умения, да се научат как да се подготвят и да се държат на интервю за работа
и как да отговарят на поставените им въпроси. В дейността взеха участие 21 ученици с
нарушено зрение от ІХ и ХІ клас, кариерни консултанти от училището и от ЦКО Варна.
Събитието се проведе в Клуб „Кариера”. В началото консултантите представиха на
учениците насоки и най-важните правила за това как и къде се търсят свободни работни места,
как и какви документи се подготвят. На участниците бяха раздадени адаптирани материали на
брайл и увеличен шрифт с насоки за подготовката за интервюто, възможни въпроси и
желателни отговори. Даде им се възможност да се запознаят с тях самостоятелно. След това им
бяха представени обяви за работа за достъпни за незрящи професии. Всички участници имаха
възможност да се включат в ролева игра, като се представят като кандидатстващи за работа
и/или работодатели. Накрая те самите споделяха как са се чувствали, а останалите оценяваха
представянето им.
Методите, които бяха използвани са беседа, презентация, самостоятелна и групова
работа, ролева игра. Подготвени бяха помощни материали на увеличен шрифт и брайл за
участниците, според техните нужди.
В резултат учениците развиха своите комуникативни и презентационни умения, научиха
се как да се подготвят и как да се държат по време на интервю за работа.
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