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Разпространява се безплатно!

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ, ПОСВЕТЕНО
НА  ПРОЕКТ „КАКЪВ ДА СТАНА?“,

ФИНАНСИРАН ОТ РЕГИОНАЛЕН ГРАНТ 
НА ВИВАКОМ

През месец март 2016 г. 104 ОУ 
„Захари Стоянов“, София подпи-
са договор с Регионалния грант 
на Виваком за изпълнение на 
проект „Какъв да стана?“

Проектът се пребори в конку-
ренция от 270 проекта от цялата 
страна, като е един от единаде-
сетте проекти, които получиха 
финансиране от грантовата схе-
ма на Виваком за 2016 г.

Проект „Какъв да стана?“ е 
разработен съвместно с учители 
и родители с активното съдей-
ствие и подкрепа от директора 
на училището и е насочен към 
третите класове през учебната 
2016/2017 г. 

Периодът на изпълнение на 
проекта е една година и ще при-
ключи на 17 март 2017 г.

Проектът е насочен към тре-
тите класове на училището и 
тяхното кариерно ориентиране. 
За тези, които смятат, че кариер-
ното ориентиране е твърде рано, 
за да бъде организирано в начал-
ното училище сме подготвили 
следния стих, който е посветен 
на проект „Какъв да стана?“.

Какъв да стана?

Всеки нещо предпочита – 
да чете или да рита,
да рисува или смята,
да мечтае за Луната.

Още съм във трети клас, 
но какъв да стана аз?
Има време, ще избирам, 
за сега се информирам!

КАК ЗАПОЧНА ПРОЕКТЪТ?

Брой 30

(Следва на стр. 2)
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КАК ЗАПОЧНА...
(От стр. 1)

СПИСЪК С ПРОФЕСИИ
Кои професии са включени в нашите часове по 
кариерно ориентиране?

В проекта са включени след-
ните професии разделени в 2 ос-
новни групи: 

Въвеждащи професии:
● специалист „Човешки ре-

сурси“, който разказва какво е 
професия, какви са актуалните 
професиии в днешно време и 
какви умения трябва да при-
тежаваме, за да бъдем добри в 
своята работа;

● специалист „Информацион-
ни технологии“ описва важност-
та на съвременните технологии 
и тяхното използване в различ-
ните професии;

● „филологът“  показва защо 
е важно да знаем чужди езици в 
днешния глобален свят.

Проект „Какъв да стана?“ обе-
динява усилия на родители и 
учители и по време на изпълне-
нието на проектните дейности. 
При стартиране на проекта се 
обособи екип, който съчетава 
съвместния опит и умения на 

родители и учители. Родител на 
ученик от III A клас създаде ло-
гото на проекта, което показва 
различните професии като с това 
се даде началото на проекта.

Следваща стъпка беше по-
пуляризиране на проекта и 
привличане на доброволци от 
родители и познати, които да 
представят своите професии. 

Поставихме табела на проек-
та във фоайето на училището, 
публикувахме информация в 
сайта на училището, предста-
вихме проекта на родителска 
среща на третите класове. 

Редом с това подготвихме 
общи условия за доброволци, 
които са писмени инструкции 
как трябва да бъдат проведени 
уроците по кариерно ориенти-
ране. Подготвихме шаблон на 
презентация. Направихме спи-
сък с професии. Закупихме ма-
териали, които се използват по 
време на часовете по кариерно 
ориентиране.

Съгласувахме график на про-
веждане на представянията, 
впрегнахме близки и познати 
да участват в проекта, проведо-
хме редица срещи на екипа при 
подготовката на проектните 
дейности. Всичко това се слу-
чи в периода от подписване на 
договора, до стартиране пред-
ставянето на професиите през 
октомври 2016 г.
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Основни професии:

● професии, свързани 
с безопасност на движе-
ние – полицаи, шофьо-
ри и др.

● модерни професии 
– ПР, НПО сектор, про-
грамист, мениджър съ-
бития и др. 

● арт професии – ху-
дожници, музиканти, 
писатели и др.

● занатчии – шивачи, 
хлебари, сладкари и др.

● строители – инжене-
ри, архитекти, строите-
ли и др.

● лекарски професии 
– лекари, медицински 
работници, лаборанти и 
други.
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НАЧИНИ И МЕТОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ

ПО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

Основната идея при разра-
ботване на проекта е органи-
зиране на ИНТЕРАКТИВНИ 
уроци по кариерно ориентиране. 
Искахме да включим активно 

учениците при провеждане на 
часовете по кариерно ориен-
тиране чрез „преживяване“ на 
професиите. Всеки един урок по 
кариерно ориентиране включва 

теоретична част (интерактивна 
презентация със снимки, фигури 
и видеа) и практическа част, в 
която учениците „усещат“ про-
фесията. В часовете по кариерно 
ориентиране се задават въпро-
си, решават се казуси, работи се 
по групи, насърчава се лидер-
ството, иновативното мислене, 
инициативността. Всеки урок 
представя не само професия, 
но е свързан с „житейски урок“ 
как трябва да бъдем толерант-
ни, как да бъдем грамотни, как 
да бъдем инициативни, учещи 
и развиващи  се. Всеки урок е 
едно приключение, което е с не-
известен край, защото е ново и 
различно, но силно въздейства-
що и запомнящо се!

ПРОФЕСИИТЕ, КОИТО ПРЕДСТАВИХМЕ...
Въвеждащо представяне „Съвременни технологии“

В модерен свят живеем с теб –
навсякъде край нас са технологиите нови. 

Но нека смело гледаме напред 
и за бъдещето си да сме готови.



5
Проект „Какъв да стана“Професия „Директор на фондация“

Професия нова! Но зная едно – 
така се опитваш да правиш добро!

Благодарение на Богдана Манова, родител на уче-
ник от III A клас, учениците се запознаха с терми-
на „деца, лишени от родителски грижи“, разбраха 
какво е да си доброволец и да даряваш добрини на 
хората, за да направиш света едно по-прекрасно 
място за живеене

Защо обичам своята професия?

Професия „Интериорен дизайнер“
Стая с легло като лодка...
А шкафът – космически кораб!
Стената е морска разходка...
Във джунгла ли спя или в облак?
Бащата на Митко разказа,
че стаи различни измисля – 
какви красоти ни показа! 
Май зная какъв вече искам...

Защото децата са страхотни с нещо ново!
Защото виждам, че когато хората са заедно и си 
помагат, могат да променят света към по-добро!
Защото всеки ден научавам, че най-важните неща 
не могат да се купят с пари.
Проектът се осъществява с подкрепата на VIVACOM Fund

Третокласниците се запознаха с професията 
„Интериорен дизайнер“ представена от Пламен 
Чонков, който е родител на ученик от III A клас. 
Децата слушаха с интерес какво включва профе-
сията, какви инструменти се използват за създава-
не на модели, какви компютърни програми сътво-
ряват идеите на дизайнера.

Йоана се включи в проекта доброволно, като с 
учениците от III В клас поговориха за същността 
на професията учител и оттам защо има нужда от 
учители по чужди езици. Тя разказа на ученици-
те как като малка е учила италиански в училище, 
после със семейството си е заминала за Япония 

и ѝ се е наложило да учи един толкова различен 
език. Там най-близките ѝ хора са били руснаци, 
та понаучила и руски... Йоана сподели свои ези-
кови преживявания, а учениците доста активно се 
включиха с примери от личния си опит от екскур-
зии и пътувания.

Как се учи чужд език? 
Май не ставало за миг! 
Но английски зная аз – 
Hello friends
от трети клас!

Професия „Филолог“
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Третокласниците от „A“, „B“ и „Д“ класове 
се запознаха с професията PR или „Връзки с об-
ществеността“. Ваня Бояджиева разказа на децата 
защо е важно да общуваме открито и защо трябва 
да пишем правилно. Децата участваха в прескон-
ференция, задаваха въпроси, даваха отговори, а за 
финал организираха и събитие. И без съмнение се 
оказа, че сред тях има родени PR-и!

Професия „ПР специалист“

Да общуваш със всеки е лесно, 
стига да се изразяваш чудесно!
И всеки ще бъде добре информиран, 
когато най-точните думи намирам!

Д-р Шабан разказа на учениците за някои от ос-
новните Хипократови принципи, кой е Авицена и 
кой е изобретил стетоскопа. 

Малките любознайковци поговориха за полезни-
те храни, с които е необходимо да се хранят, за да 
са здрави и запомниха, че ябълката е най-полезния 
плод за сърцето. Учениците научиха кога и къде е 
направена първата трансплантация на сърце.

Д-р Шабан сподели и за вредата от тютюнопу-
шеното, като им препоръча да стоят далеч от ци-
гарите.

Учениците научиха как трябва да реагират при 
спешни случаи, на кого да се обадят и как да ока-
жат първа помощ.

Сърцето ти чува – загадка голяма! 
И хора лекува! Май лекар ще стана...

Професия „Лекар“ 
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Професия „Йога инструктор“

Не знаех, че ако поискам, ще мога всичко аз,
дори да се заслушам във скрития си глас!
Не знаех, че ако поискам, наистина всичко мога –
но вече съм уверен – показаха ми йога!

Родителите на Дидо от III А клас сътвориха ис-
тинско приключение на третокласниците от 104 
ОУ „Захари Стоянов“ като им разказаха за своята 
професия „Йога инструктор“ и ги накараха да я 
„преживеят“.

Иво и Светла разказаха на децата кой е създал 
йогата, какво е трето око и как всеки от нас има 
съкровище в себе си.

След теоретичната част онагледена в презента-
ция с картинки и снимки, учениците се научиха 
как се дава поздрав на слънцето и опитаха някои 
от основните йога пози.

Повечето хора си мислят, че професията счето-
водител е скучна. Какво да й е интересно, като там 
има само числа? Професията „счетоводител“ оба-
че може да бъде забавна и доста образователна, 
особено когато е представена от Деси Миленова. 

Професия „Счетоводител“

Да правиш бюджет не било никак лесно, 
но щом се получи, е просто чудесно!
Заплата и данък, печалба и разход - 
това ще работя, когато порасна!

(продължава на стр. 8)
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Деси Миленова е родител на ученик от III Г 
клас. Тя представи своята професия пред три па-
ралелки от третите класове. Оказа се, че ученици-
те отлично знаеха какви качества и знания трябва 
да има счетоводителя, дадоха много примери от 
ежедневието си и как да се пазарува разумно.

В класовете III Г и III Д учениците се включи-
ха с много логически задачи и успяха да направят 
виртуален пазар на хляб, яйца и домати. Те сами 
избираха кои продукти от голямото разнообразие 

(от стр. 7)

Професия... в магазина да купят, така че да им стигнат парите 
и да са доволни от направените покупки. Пресмя-
таха и какво ресто трябва да получат на касата.

И в трите класа децата имаха значителни позна-
ния за това от кьде идват парите, какво са данъци-
те и за какво държавата използва събраните пари 
от данъци.

Браво на умните третокласници от 104 Основно 
училище „Захари Стоянов“!

В края на часа всички ученици получиха по 
една гипсова касичка, за да я боядисат и да съби-
рат там спестяванията си.

Може ли след тези цветни и забавни часове да 
кажете, че професията „счетоводител“ е скучна?

Професия “IT специалист“

Компютри! Че кой не ги знае?!
Навсякъде има компютри!
друго е, сякаш играеш,
да да видиш какво има вътре!

Високите технологии не са само това, което 
виждаме на екрана на компютъра. „Зад фасадата“ 
се крият неща, които провокираха любопитството 
на учениците от III „A“ и III „Д“ клас. Какво има 
в сървъра? Как се е стигнало до тук? Как се е ре-
ализирал стремежът на хората да автоматиризат 
света около тях? Как технологиите са навсякъде, 
разказа пред третокласниците – Никола Бояджи-
ев, IT специалист.

Професия „Строителен инженер“

Здрави основи, стабилни стени,
и покрива здрав – здрава къща!
Строителен инженер е помислил дори 
и за прага, към който се връщам!
Чудесно е някой, с основите здрави,
за всеки от нас  дом да направи!

Учениците от III А и III Д клас с удоволствие 
се запознаха с професиите архитект и строителен 
инженер, които им бяха представени от Теодора и 
Николай Даскалови.

По време на часа децата научиха, че една сграда 
първо трябва да бъде проектирана и после постро-
ена като се спазват всички проекти.

Видяха какво представлява един архитектурен 
проект и как изглежда скелета на една сграда. Раз-
гледаха един истински макет на съществуваща 
къща, на възможното застрояване до нея и пред-
ложената нова къща в съседство.

(продължава на стр. 9)

Професия
„Архитект“

А как да изглежда днес новата къща?
И стаите в нея във правилен ред?
Магия! Рисуваш, пресмяташ, а всъщност 
магията прави един архитект!  
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Разбраха, че архитектът създава сградите така, 
че да бъдат красиви и удобни, а строителния ин-
женер ги прави здрави. Много им беше интерес-
но да видят някои от използваните измервателни 
инструменти и лично да измерят колко е дълга, 

(от стр. 8)

Професия... широка и висока класната им стая. Научиха, че е 
важно при посещение на един строителен обект 
да се носят предпазни каски. С голям интерес раз-
познаваха къщите на любимите им приказни ге-
рои пресъздадени през погледа на архитектите. И 
разбира се най-много им хареса да се позабавля-
ват по отбори строейки къщи, превозни средства 
и животни с конструктори. И наистина сътвориха 
прекрасни и пъстри изобретения!

Моята страст е да свиря – 
звук чувам във всичко край нас. 
Щом питат какво си избирам,
на музика спирам се аз!

Венко Поромански – виртуоз на ударни ин-
струменти и бивш член на група „Те“  организира 
истинско музикално шоу на третокласниците. В 
началото той им разказа колко упорито е необ-
ходимо да се упражняваш, за да усвоиш даден 
инструмент. После в своята презентация им пока-
за страните и континентите, които е обиколил с 
участието си в концерти. А накрая всички заедно 
свириха, пяха и се веселиха. Венко Поромански 
създаде едно истинско емоционално приключе-
ние в ноти на нашите третокласници.

Професия „Музикант“
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Професия графичен дизайнер

Радостин Пешев - родител на наш третокласник 
представи професията „дизайнер“. Той им разка-
за, че има 7 видове дизайнери - от уеб дизайнер до 
интериорен дизайнер, каза им, че има създадени 4 
собствени шрифта и е творил идеи за много ком-
пании.

Мислите ли, че позволяват на третокласници 
да месят хляб в час? Сигурно си мислите, че това 
е шега, но разгледайте снимките и ще видите, че 
това са ученици от трети клас в 104 ОУ „Захари 
Стоянов“.

Нашето училище е иновативно и модерно, дава 
приоритет на различното и новото, защото родите-
ли, учители и ученици изпълняват заедно проект 
„Какъв да стана?“, финансиран от Виваком Грант.

Учениците истински се забавляваха, когато им 
се възложи задача да създадат лого на класа. По-
лучиха се доста интересни предложения и деца-
та разбраха как всяко едно от тях има собствено 
творческо мислене и въображение.

Чрез проекта, в часовете се правят най-различни 
и модерни творения – от строителство на коли и 
самолети, до писане на проекти и месене на хляб.

Професия Хлебар
Чрез проекта, в часовете се правят най-различни 
и модерни творения – от строителство на коли и 
самолети, до писане на проекти и месене на хляб.

Цвети Добрева – родител на ученик от III A 
клас поднесе професията „хлебар“ чрез замесване 
на истински хляб в часа по кариерно ориентиране.

Всички заедно като истински майстори запрет-
наха ръкави и замесиха хляб и питки. После го из-
пекоха и дружно го хапнаха. 



11

Професия
Автор на проекти

Да имаш идея е просто чудесно!
Но как се представя? Не е много лесно.  
Подготвяш бюджет, обясняваш на всички
как тази идея, със тези парички,
ще стане реалност в света покрай теб!
Дали ще успея и с моя проект?

Професия хореограф

Танцът е изящество, изкуство и красота!
Танцът създава настроение и емоция!
Танцът може да разкаже история!
Танцът е живот...
Третокласниците се убедиха във верността на 

тези сентенции и си спретнаха истинско танцу-

вално шоу по време на представянето на професия 
„хореограф“. 

Професията се представи от Юлияна Томова, 
която е танцьор, преподавател и хореограф. По 
време на часа учениците разбраха как може едно 
хоби и страст да се превърне в професия. 
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Професия фармацевт

В аптеката щом влезеш,
рецептата разчита фармацевт.
От него лек ще вземеш,
предписан от добрия терапевт.

Валя Петкова, родител на ученич-
ка от III Б клас представи професия-
та „Фармацевт“. Учениците научиха 
как се създават лекарства, как и за 
какво се използват, какъв произход 
имат и какво е важно да спазваме при 
прием на лекарства. 

Финалната лекция по проекта „Какъв да стана?“ 
се състоя на 17 март в салона на училището, къде-
то представители на дирекция „Аварийна помощ 
и превенция“ от Столична община разказаха за 
своите професии пред всички трети класове.

Учениците научиха кои са основните правила 
при земетресения и наводнения. Научиха какво е 
превенция, как реките се замърсяват от битови и 
строителни отпадъци, които при обилни дъждове 
предизвикват наводнения.

Бяха им показани филми за наводненията, като 
им се дадоха примери за спасяване на хора при 
бедствени ситуации.

Практическата част беше организирана в двора 
на училището, където екипът на дирекцията беше 
подготвил демонстрация по спасяването на човек, 
затиснат от дърво и кола. В двора на училището 
имаше два оборудвани спасителни камиони, кои-
то учениците имаха възможността да разгледат. 
Спасителите показаха как се управлява дрон, кой-
то кръжеше над участниците в двора на училище-
то по време на демонстрацията.

В училищния двор се създаде реална спасител-
на ситуация с наличието на 2 спасителни камиона, 
линейка, спасители и дрон. 

Финална лекция по проекта „Какъв да стана?“
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ПРОФЕСИЯ ИЗБИРАМЕ ЕДИН ИЛИ НЯКОЛКО ПЪТИ, 

НО УЧИМ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
Интервю с директора на 104 ОУ „Захари Стоянов“ 

г-жа Капка Велинова по повод проекта „Какъв да стана?“

Въпрос: Училището навърши 90 
години през 2015 г. Имате утвър-
дени традиции, но заедно с това не 
откъсвате поглед и от съвременни-
те тенденции. Ранното кариерно 
ориентиране на децата е една от 
тях и това е целта на проекта „Ка-
къв да стана?“. Вие знаехте ли как-
ва искахте да станете като дете?

Отговор: Да! Винаги съм искала 
да бъда учителка, но се интересувах 
и от журналистика, и от медицина, 
а една от най-старите ми детски 
мечти беше да бъда космонавт!

Въпрос: Децата мислят ли от 
сега за бъдещето си, за професии, 
които могат да изберат?

Отговор: Моето впечатление 
е, че повечето деца не мислят в 
детайли за бъдещето, те харесват 
професии, в които резултатът се 
вижда бързо или има материално 
изражение. Много често те не могат 
да си представят какво точно прави 
съответният човек, затова малко от 
тях искат да бъдат инженери, на-
пример. Затова е важно някой да 
обясни с какво точно се занимават 
хората от отделните професии.

Въпрос: Съвременният свят 
предлага широк спектър от нови 
професии. Какво послание искате 
да отправите към учениците с този 
проект? 

Отговор: Светът се променя, 
професиите – също. Появяват се 
нови, ставаме все по-технологич-
ни. Някъде четох, че след 20 годи-
ни хората, които могат да пригот-
вят сами храната си, ще са такъв 
процент от населението, какъвто 
е в момента процентът на хората, 
които могат да доят животни. Това 
много ме впечатли.

А посланието ми е свързано с 
убеждението, че информираният 
и образован човек работи, каквото 
иска, а не каквото има.

Въпрос:  Какво добавя проектът 
към цялостната дейност на учили-
щето? 

Отговор: Добавя възможнос-
ти, прозрачност, взаимодействие 
и координация с родителите, са-
мочувствие на децата, създава 
общност – все цели, към които се 
стремим.

Въпрос: Какво бихте посъветва-
ли децата? 

Отговор: Да не се страхуват 
да опитват, да си вярват, да не се 
плашат от провали, а да ги приемат 
като трудни уроци, и още – да имат 
доверие на учителите и родителите 
си, защото им мислят доброто.

Въпрос: А родителите им?
Отговор: Да участват, вместо да 

наблюдават; да предлагат, вместо 
да се оплакват; да подкрепят деца-
та си, вместо да им налагат реше-
нията си. 

Въпрос: В този проект освен 
децата и техните родители, са във-
лечени и класните ръководители. 
Как оценяват те активността на 
децата и как – представянето на 
родителите? 

Отговор: Най-честно е да по-
питате тях, но моите впечатления 
са, че са горди с активността и 
представянето на децата и довол-
ни от участието на родителите.

Въпрос: Изискванията към 
съвременния учител са много ви-
соки – децата имат бърз и лесен 
достъп до информация, родите-
лите имат определени очаквания. 

Дали такива взаимодействия като 
проекта „Какъв да стана?“ сбли-
жават на гледните точки на всички 
участници в инициативата?

Отговор: Към нашето училище 
винаги е имало високи очаквания 
и аз съм наясно, че ние невина-
ги отговаряме на тях. За това има 
различни причини. Но проекти с 
участието на родителите винаги 
сближават гледните точки, „Какъв 
да стана?“ не е изключение.

Въпрос: Какви са материалните 
ползи за училището от реализация-
та на този проект? 

Отговор: Няма особени матери-
ални ползи. В бюджета на проек-
та са предвидени главно средства 
за материали при провеждане на 
заниманията и малко за хонорари 
на лектори, но нито един родител 
или гост-доброволец досега не е 
поискал заплащане за участието 
си. Това е проект с нематериални 
ползи.

Въпрос: Какво още бихте иска-
ли да се реализира в училищния 
живот на 104 ОУ „Захари Стоя-
нов“?

Отговор: Бих искала повече 
дни за празници, организирани от 
и за децата, не с аниматори, повече 
време за творчество и общуване. За 
да стане това обаче, имаме нужда 
от доста промени в програмите, в 
материалната база и в мисленето, 
така че не съм оптимист, че ще е 
бързо.

Въпрос: Ако сега Ви попитам 
„Какъв ще станеш”, какво бихте 
отговорили? 

Отговор: Човек, който работи 
за това, да убеди другите, че дава-
нето носи повече от получаването 
и поемането на отговорност е бе-
лег за зрялост. Че радостта, както 
и омразата, са заразителни, и ние 
избираме до кое да се докоснем. 
Всеки може да прави това незави-
симо от професията си. Защото ние 
избираме професия един или ня-
колко пъти в живота, но учим през 
целия живот.
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ИНТЕРВЮ С УЧЕНИЦИ ОТ ТРЕТИТЕ КЛАСОВЕ
НА 104 ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“,

КОИТО СА УЧАСТНИЦИ И ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО ПРОЕКТА
Въпрос: Мислил/а ли си какъв/

каква искаш да станеш, когато 
пораснеш?

Ерай: Да, футболист.
Яна Бояджиева: Ами, да. Ис-

кам да стана моден дизайнер на 
всичко, или поне на повечето 
неща.  

Христо: Да, мислил съм – ма-
тематик, шахматист или спор-
тист. 

Кристиян: Да, химик.
Яна Димитрова: Да, мислила 

съм. Отдавна мечтая да стана 
моден дизайнер. 

Никол: Да. Ветеринарен лекар.
Стефания: Бих искала да ста-

на лекар.

Въпрос: Рано ли е да мислиш 
за това?

Ерай: Да. 
Яна Бояджиева: Не, защото 

мога да се упътя по-рано и да 
съм по-добра.

Христо и Кристиян: Не, не е.
Яна Димитрова: Да. Мога да 

си променя мнението.
Никол: Не. Обичам животни-

те.
Стефания: По-добре е човек 

отрано да обмисля това.

Въпрос: Говориш ли с родите-
лите си за професиите?

Ерай: Понякога.
Яна Бояджиева: Да.
Христо: Да.
Кристиян: Рядко.
Яна Димитрова: Понякога 

говорим.
Никол: Не.
Стефания: Не.
Въпрос: Съветват ли те нещо?
Ерай: Понякога.

Яна Бояджиева: За сега – не. 
Христо: Да, да уча повече ма-

тематика, английски език, както 
и да тренирам шах.

Кристиян: Не. 
Яна Димитрова: Да. Съвет-

ват ме да следвам мечтите си. 
Никол: Не.
Стефания: Не.

Въпрос: А знаеш ли какво ра-
ботят родителите ти?

Ерай: Да. Мама пише доку-
менти, а татко работи в 112 като 
компютърджия.

Яна Бояджиева: Да. Мама 
работи връзки с общественост-
та. Тате е ИТ специалист.

Христо: Да, те са одитори – 
проверяват документи с цел да 
разберат дали парите се разход-
ват правилно.

Кристиян: Да, баща ми е ръ-
ководител, майка ми – също.  

Яна Димитрова: Да, знам.  
Никол: Да. Мама и тате са уп-

равители на фирма.
Стефания: Мама е туристи-

чески агент, а татко – служител 
в МВР.

Въпрос: Искаш ли някой от 
твоите родители да разкаже 
на класа за своята работа?

Ерай: Да.

Яна Бояджиева: Да, те вече 
го направиха.

Христо: Да, искам.
Кристиян: Да.
Яна Димитрова: Да, искам, 

но моите родители са много за-
ети.

Никол: Не.
Стефания: Да.

Въпрос: Сега различни родите-
ли ви разказваха какво работят. 
Имаше ли интересни професии?

Ерай: Да. На Буба професия-
та, на д-р Шабан, на майката на 
Яна, и на Пламен Чонков.

Яна Бояджиева: Да, имаше, 
всичките.

Христо: Да – всички бяха 
много интересни.

Кристиян: Да, тази на бащата 
на Яна (IT специалист, бел.ред.).

Яна Димитрова: Да, имаше. 
Никол: Да. Йогата ми хареса.
Стефания: Хареса ми работа-

та на ИТ специалиста.
Въпрос: Какви са възрастни-

те, според теб? А това, което 
работят, интересно ли е?

Ерай: От една страна са скуч-
ни, но от друга те имат имат 
много приключения понякога, 
защото ходят по командировки. 
За мен – не.
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Яна Бояджиева: Мислят за 

нас и искат да ни помогнат. Ня-
кои професии ми харесват.

Христо: Работят много. Да, 
интересно е.

Кристиян: Не, защото те пи-
шат само, докато сладкарите-ра-
ботници имат по-интересна ра-
бота.

Яна Димитрова: Някои от 
възрастните са добри и честни. 
Някои от тях имат интересни 
професии. 

Никол: Не зная, но някои ра-
ботят интересни неща.

Стефания: Мисля, че за тях е 
интересно, защото те самите са 
го избрали.

Въпрос: Искаш ли да научиш 
за още професии? 

Ерай, Яна Бояджиева, Яна 
Димитрова, Кристиян: Да!

Христо: Да. Искам да науча 
за професиите: пилот, учен-из-

Христо: Математика, физиче-
ско, човек и общество, човек и 
природа.

Кристиян: Музика, изобрази-
телно изкуство, четене, човек и 
общество.

Яна Димитрова: Математи-
ка, изобразително изкуство, чо-
век и общество.

Никол: Човекът и общество-
то и домашен бит и техника.

Стефания: Физическо възпи-
тание, изобразително изкуство и 
домашен бит и техника.

На въпросите ни отговаряха :

Яна Бояджиева (III „A“),
Ерай Карамехмедов (III „А“),
Христо Младенов (III „А“),
Яна Димитрова (III „Б“),
Никол Иванова (III „В“),
Стефания Стойчева (III „Г“)
и Кристиян Кръстев (III „Д“)

ДА БЪДА В ЧАС С ДЕЦАТА
– МОЕТО УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „КАКЪВ ДА СТАНА“?

Ваня Бояджиева, родител на 
ученик от III „А” клас

Възможността „да вляза в час” с 
децата за мен е истински подарък. 
Да се докосна до ежедневието им, 
да се опитам да проумея тяхната 
съвременност, да „вляза в час” с 
нещата, които ги вълнуват и оп-
ределят – това са част от приори-
тетите ми като родител на трето-
класник.

Оказа се, че срещам съмишле-
ници – родители, които искат да 
участват в училищния живот на 
децата си. И каква по-добра въз-

можност от това да им разкажем за 
себе си, да работата си, за нещата, 
които правим всеки ден, за неща-
та които ни вдъхновяват. Исках да 
изляза от анонимност, да бъда вече 
с малкото си име, а не със социал-
ната си роля - „майката на Яна“. Да 
може и Яна да ме види отстрани.

Ентусиазмът на родителите, с 
които стартира проектът „Какъв 
да стана“, е заразителен. Опитът 
им – също. Мисля, че именно усе-
щането за екипна работа, както и 
съучастието на класните ръково-
дители, ми даде увереност да се 
включа в проекта. И няма да за-
бравя деня, в който се изправих 
пред третокласниците. Чист ум – 
това е първото, за което си поми-
слих, след представянето на моята 
професия. Децата са любопитни, 
търсещи, знаещи, готови да нау-
чат и да те научат на нещо ново. 
Да си учител е призвание – това 
е второто, в което се убедих след 
моя „открит урок“. Всеки клас си 
имаше характер, във всеки клас 
моята професия изглеждаше по 
различен начин. Всеки клас про-

вокираше различни посоки на раз-
говор – завиждам на класните им 
ръководители и им се възхищавам, 
защото това е истинско предизви-
кателство. 

Не зная дали децата успяха да 
разберат какво работи един ПР 
специалист. В действителност, 
исках да им разкажа не само за 
професията си, но и да им отправя 
послание. А посланието ми беше: 
да четат. Да четат, за да говорят 
правилно. Да четат, за да пишат 
правилно. Да четат, за да общуват 
подходящо. Да четат, за да разби-
рат и да бъдат разбрани. Да четат, 
за да правят връзки между различ-
ните области на знание. За да бъ-
дат уверени. 

Надявам се, че сме успели да 
разкажем на децата, че не е страш-
но да пораснеш. Не е страшно 
да станеш част от света на голе-
мите, които ходят на работа. Не 
е страшно да си добър ученик, 
защото това ти дава възможност 
да избираш. Да избираш какъв да 
станеш. Да бъдеш „в час” със све-
та край теб.   

следовател, полицай (детектив), 
пожарникар, музикант и др. 

Никол: Да.
Стефания: Да, например за 

счетоводителя.

Въпрос:  Кои са ти любимите 
предмети в училище?

Ерай: Математика, литерату-
ра, човек и природа, физическо.  

Яна Бояджиева: Изобрази-
телно изкуство, домашен бит, 
физическо.
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Въпрос: Стандартно питаме 
всички – и децата, и Директо-
ра на училището – Вие какъв 
искахте да станете, когато бя-
хте дете?

М. Цолов: Много исках да 
стана археолог. 

Григорова: Медицинска 
сестра или учител. 

Р. Божкова: Учител.

Въпрос: Изискванията към 
съвременния учител са много 
високи – децата имат бърз и 
лесен достъп до информация, 
родителите имат определе-
ни очаквания. Смятате ли, че 
взаимодействия като проекта 
„Какъв да стана?“ могат да 
сближат гледните точки на 
всички участници в процеса 
на обучение – родители, деца, 
преподаватлети?

Дуркова: Сигурна съм, че 
проектът ще въздейства за 
сближаване на гледните точ-
ки. Учениците се впечатляват 
и разказват всичко, което виж-
дат и преживяват. Това прово-
кира и родителите да споде-
лят. Често се случва децата да 
предлагат и техните родители 
да се включат в проекта. 

Въпрос: Предполагам, че 
с децата сте обсъждали про-
фесии, които ги привличат. 
Имало ли е изневадващи же-
лания?

Цолов: Често обсъждаме 
професиите и децата винаги 

ИНТЕРВЮ С ПРЕПОДАВАТЕЛИTE
НА ТРЕТОКЛАСНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 
2016/2017 г. В 104 ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“

ме изненадват с желанията 
си. 

Въпрос:  Какви са Вашите 
впечатления – обсъждат ли се 
възможностите за професио-
нално ориентиране вкъщи?

Григорова: Не. Но проек-
тът провокира такова обсъж-
дане.

Стоянова: Не се обсъждат. 
В тази възраст децата често 
фантазират, сменят желани-
ята си и на това не се гледа 
сериозно.

Въпрос: А децата комен-
тират ли по между си какви 
биха искали да бъдат? 

Григорова: Често. Особе-
но в случаите, когато и учеб-
ната тема предразполага към 
такъв разговор.

Въпрос: Вие какво бихте ги 
посъветвали?

Божкова: Да мечтаят и да 
не се страхуват да опитват, да 
вярват в себе си и да се насо-
чат към професия, която им 
носи удовлетворение. 

Пороманска: Независимо 
от това какъв житейски при-
мер ни се налага да напра-
вим, той ще бъде правилен, 
ако следваме сърцето си и 
не бягаме от това, което сме 
като същност. Най-важното 
е онова, което правим, да го 
правим с удоволствие и лю-
бов. Ще цитирам Конфуций: 

Екипът на проекта „Ка-
къв да стана?“ благодари 
на всички ученици,  родите-
ли, доброволци и учители, 
които участваха в проект-
ните дейности. Партньор-
ството между тях спо-
могна за успешното им 
реализиране и предостави 
възможността за един 
по-различен и интересен 
подход в часовете по кари-
ерно ориентиране.

Екипът благодари и 
на VIVACOM Регионален 
грант, който ни гласува 
доверие и финансира про-
екта.

От Екипа на проект
„Какъв да стана?

„ Избери работата, която оби-
чаш и тогава няма да бъдеш 
принуден да работиш и един 
ден през живота си.“ 

Въпрос: Даваме си сметка, 
че включването на подобен 
проект в учебния процес из-
исква определено усилие от 
страна на преподавателите. 
И все пак, смятате ли, че има 
полза от провеждането на та-
кива инициативи – не само 
за учениците, но и за техните 
родители, а защо не и за учи-
телите?  

Божкова: Такива иници-
ативи допринасят за по-пъл-
ното взаимодействие и еди-
нодействие между учители, 
ученици и родители, парт-
ньори в образователно-въз-
питателния процес. Всички 
страни са заинтересовани и 
си заслужават усилията.


