ПРОЕКТ
„МОЕТО ВТОРО СЕМЕЙСТВО“
Група „Предлагащи работа“

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Включването в проекта "Моето второ
семейство" бе предизвикателство за нас.
Компетенциите за живота не се учат в
задължителните часове в училище, но са важни
за успешното ни реализиране. С участието си в
групата през миналата учебна година ясно
осъзнахме, че са ни нужни социални и
емоционални умения за нашата личностна
реализация. Темите по кариерно
ориентиране насочиха вниманието ни към
един целенасочен и осмислен
професионален избор като инвестиция за
нашето бъдеще. Включихме се в летните
стажове с ясното съзнание как нашите силни и
слаби страни ще ни бъдат полезни при избора
на професия и ще ни помогнат в бъдеще да
направим правилният професионален избор
като съчетание между опит, образование и
професионални умения и компетенции,
придобити чрез проекта.

2. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА:
ІХ 2016 – VІ 2017
• Включване към дейността на Ученическа агенцията по заетостта /УАЗ/;
• Изготвяне на график за кариерно ориентиране към УАЗ;
• Изготвяне на картотека за работните места към УАЗ;
• Търсене и предлагане на работа;
• Изготвяне на анализ на Пазара на труда;
• Анализиране на потенциалния кандидат за работа – очаквания, възможности,
реализация;

• Намиране на ново работно място – по правилата или не;
• Анализ на дейностите до момента – групов мониторинг.

3. РАЗРАБОТЕНИ ТЕМИ И АКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА:
11.2015 - 06.2016

• ,,Месец на професиите‘‘ – 04.2016
• „Жива детска ръка”- отбелязване на Световния ден
против експлоатацията на детския труд

• Посещение на участниците в проекта ,,Моето второ
семейство‘‘ в Министерството на труда и социалната
политика

• Летни стажове на учениците участващи в проекта

„МЕСЕЦ НА ПРОФЕСИИТЕ“ – 04.2016
•
•
•
•

среща с различни
вдъхновяващи истории за
кариера
участие на родители, бивши
възпитаници на гимназията и
хора, с популярни професии
посещение на Центъра по
кариерно ориентиране в
областния град
събеседване с консултантите
за кариерно развитие

„ЖИВА ДЕТСКА РЪКА”- ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ
ДЕН ПРОТИВ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ДЕТСКИ ТРУД
• целта е да се обърне специално
внимание на проблемите,
свързани с трудовата
експлоатация на деца

• раздаване на над 1000 стикери,
насочващи вниманието към
нерегламентираното заплащане
на детския труд

• Създаване на ,,жива детска
ръка’’ от възпитаниците на
гимназията

ПОСЕЩЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТА „МОЕТО
ВТОРО СЕМЕЙСТВО“ В МИНСТЕРСТВОТО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
•

образователна екскурзия от 40 ученици и 4
ръководителя в Министерството на труда и
социалната политика в град София

•

запознаване на учениците с дейността на
министерството

•

представяне на възможностите за
професионална ориентация, обучения и
стажуване, които бюрата по труда осигуряват
на младежите.

•

по време на посещението си учениците се
срещнаха с редица експерти, потопиха се в
работната атмосфера, като задаваха
въпроси, касаещи правата и задълженията им
на пазара на труда.

ЛЕТНИ СТАЖОВЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В
ПРОЕКТА

• Занимание с желаната
професия и изследване на
тънкостите й, и получаване
на практически знания за
документацията на
работещия

• Стажовете бяха платени
(дневната ставка беше 2,50
лв. на час по данни за 2015 г.)

СНИМКИ ОТ ЛЕТНИТЕ СТАЖОВЕ

4. УЧЕНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
•

Предстои ни още работа. Погледът
ни е насочен към създаване на
Агенцията по заетостта, където с
нашите връстници от другите групи
ще приложим на практика
наученото и ще предадем нататък
познания за живота. Дейността на
нашата група - на търсещите работа,
ще бъде свързана с проучване на
мнениеята на връстниците ни
относно професията, която биха
желали да упражняват. Ще
изготвяме анализи на топ
професиите на годината и ще
правим тестове за кариерно
оринтиране. Резултатите ще обявим
в края на учебната 2016/2017
година.

ДА СИ ПОЖЕЛАЕМ

УСПЕХ!

