Предизвикателства
пред професионалното
образование в ЦСОП – гр. Пловдив

Регионална конференция на тема „Професионалното ориентиране
и професионално образование на учениците със СОП – гаранция за
качество на живот“

гр. Пловдив
17.05.2022г.

ЗА НАС:
•

113 ученици със специални образователни потребности от I-ви до XII-ти клас
от 50 училища на Пловдивска област се обучават в изнесени паралелки в ЦСОП–гр. Пловдив.
От тях- 47 ученици са в професионалните паралелки от VIII до XII клас.

•
•

Обучение след VII-ми клас в 5 професионални направления:
ПН 543 "Производствени технологии - дървесина, хартия, пластмаса и стъкло",

•

ПН 621 Растениевъдство и животновъдство,

•

ПН 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг,

•

ПН 541 Хранителни технологии,

•

ПН 622 Градинарство (Паркове и градини)

Професия 543020 "Оператор в дървообработването", Специалност 5430203 "Производство на тапицирани изделия«
Професия 543010 "Техник- технолог в дървообработването", Специалност 5430101 "Мебелно производство«
Професия 621030 Растениевъд, Специалност 62101302 Полевъдство
Професия 621140 Агроеколог, Специалност 6211401 Агроеколог
Професия 811070 Готвач, Специалност 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки
Професия 811060 Ресторантьор, Спец. 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение«
Професия 541030 Хлебар-сладкар, Специалност 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия
Професия 541050 Работник в хранително-вкусовата промишленост, Спец.5410501 Хранително-вкусова промишленост
Професия 622030 Работник в озеленяването; Специалност 6220301 Озеленяване и цветарство;

АКЦЕНТИ:
•

Професионално консултиране и насочване на ученици със СОП –
партньорство между РЕПЛРДУСОП към РЦПППО- Пловдив, КЕ
на ЦСОП- гр. Пловдив, родители и членове на ЕПЛР от
училищата и професионалните гимназии;

•

Гарантиран е равният достъп до обучение по специалности и
професии, като се отчитат познавателните и функционални
възможности на всеки ученик със СОП;

•

Повишаване на качеството на обучение - прилагане на проектно
базирано обучение с акцент върху ученето, а не върху
преподаването;

•

Учене чрез правене – придобиване на практически опит и
развитие на полезни умения по професията;

•

Основна цел – придобиване на професионални знания, умения и
компетентности за упражняване на професии, включващи
рутинни дейности, извършвани при неизменящи се условия;

СТРАТЕГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО:
•ПОЗНАВАНЕ НА НИВОТО НА ЗНАНИЯ И ЖИЗНЕН ОПИТ НА УЧЕНИКА СЪС СОП
•ПРИЛАГАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД

•АДАПТИРАНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
•ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗБИРАЕМИ И ДОСТЪПНИ УЧЕБНИ РЕСУРСИ
•РАЗВИТИЕ НА ПОДКРЕПЯЩАТА СРЕДА
•ПРИЛАГАНЕ НА ДПЛР/ПСР, ДПЛР/РКН, ДПЛР/РФУ – ПРОВЕЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ДЕЙНОСТИ
ЗА ПОДКРЕПА ОТ ПСИХОЛОЗИ, ЛОГОПЕДИ, ТЕРАПЕВТИ
•ПРИЛАГАНЕ НА ИКТ И ИНОВАЦИИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ;
•СЪЗДАВАНЕ НА АВТОРСКИ ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ И ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ – СПОДЕЛЯНЕТО ИМ С
ОБЩНОСТТА;
•ВРЪЗКА МЕЖДУ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
•МУЛТИСЕНЗОРНИ УРОЦИ, ОНАГЛЕДЯВАНЕ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
•ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА РАЗШИРЯВАНЕ НА КРЪГОЗОРА, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И
ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

•РАЗВИТИЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ И УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ГРУПА
•ВКЛЮЧВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ КАТО ПАРТНЬОРИ В УЧЕНЕТО
•РАБОТА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ – НПО, УНИВЕРСИТЕТИ, УЧИЛИЩА, ПРОФЕСИОНАЛНИ

ГИМНАЗИИ, ЦНСТ и др.

Часовете по учебна практика са интересни

Учебна практика

Учебна практика

Учебна практика

Дърводелци

Готвачи

Озеленяване и цветарство

Осигуряването на необходимите продукти и материали за часовете по практика,

технологични схеми, дидактични материали и др. в зависимост от целите на урока - стимулират
активността и творчеството на децата, създават емоционално подкрепящя среда.

Нашите предизвикателства
•
•
•
•
•
•
•
•

113 ученици с уникални способности и възможности;
Разработване на индивидуални учебни планове за всеки ученик, в т.ч. 47 за тези от
професионалните паралелки;
Разработване на индивидуални учебни програми, „по мярката и с темпото“ на всяко дете,
вкл. в професионалните паралелки;
Организация на екипната работа на 25 педагогически специалисти от ЦСОП–Пловдив
(специални педагози, логопеди, психолози, терапевти) – единен комплекс на учебните часове
и ДПЛР/ПСР, ДПЛР/РКН, ДПЛР/РФУ – с обща цел;
Организация на работата с родителите – нашата опора;
Организация на работата на КЕ и ЕПЛР от ПГ и др. училища;
Работа по проекти;
Работа с партньори;

В самите предизвикателства се крие нашето решение за успех
• 113 ученици = 113 пътечки на знанието, интересни и вълнуващи уроци с различен фокус
за всяко дете
• 50 училища = 50 екипа от съмишленици + 113 ЕПЛР за всеки ученик
• Индивидуални учебни планове – за да подкрепяме всеки ученик в избраната професия
• Индивидуални учебни програми – за да постигаме целите си

Нашите постижения

Ученици от ПГВАД „Христо Ботев“ и ЦСОП – гр. Пловдив
заедно в часовете по учебна практика
ТЕМА „Сглобяване на шкафче“

Дистанционно обучение по специалност ,,Производство на врати
и прозорци\\\'\\\' (pu-sk.com)

Професионално ориентиране в групи за ЦДО
•

Беседа – с родители и ученици

•

Рисунки - оцветяване

•

Посещения- в хранителен магазин, в парка

•

Изработване на табло с мебели

•

Изработване на технологични карти

•

Презентации по темата

•

Работа с дидактични материали и електронни ресурси - по темата

Пътят на хляба до нашата трапеза

Уъркшоп със студенти по
дентална медицина
В клас е интересно…

Професията на стоматолога –
грижа за здравето ни

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА РАСТЕНИЯ – практически дейности по

ПРОЕКТ 2020-1-BG01-KA102-078700 „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП“
Учениците от ЦСОП – гр. Пловдив имаха възможност по атрактивен начин
да развиват своята сетивност в създадената лаборатория за растения по
проект 2020-1-BG01-KA102-078700 „Професионално обучение на ученици
със СОП“. Засаждането и грижата за разнообразните растителни видове даде
възможност на децата, в рамките на 18 месеца, да усетят аромата,
текстурата и богатството на багрите им. В резултат на непрекъснатите
грижи нашите ученици станаха по-отговорни и трудолюбиви, вниманието им
се насочи към растенията в естествената им среда и у дома, а движенията
им вече са по- целенасочени и прецизни.
В Центъра се проведоха поредица от
практически занимания, в които се включиха и
родители. Поредното занимание - за Първа пролет
- беше истински празник и предизвика много
вълнение и настроение у малките цветари.
Пъстрите саксии и сандъчета сега красят
класните стаи, в които зеленият оазис приютява
всяко дете, допринася за спокойна и ведра
атмосфера, за добри и приятелски
взаимоотношения.

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА РАСТЕНИЯ – практически дейности по
ПРОЕКТ 2020-1-BG01-KA102-078700 „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП“
Проектът се реализира съвместно с Асоциация „Луче“-

Италия с президент г-жа Лучия Велева. Една от основните
дейности, която 18-те наши специалисти изпълниха по
„Еразъм+“, беше 9-дневна мобилност за квалификация в Италия
– незабравимо време, в което се насладиха на красотата на
ботаническите градини, срещнаха се с колеги от специалното
образование и търсиха отговори на въпроса как да направят
професионалното обучение в Центъра по- интересно и
адаптирано за децата със СОП. Сложи се начало на малък
електронен сборник с уроци по цветарство, подходящи за деца със
СОП и на електронен албум със снимки на различни растителни
видове, заснети в реалната им среда – това ще помогне уроците

по цветарство да бъдат по - достъпни за учениците.
Колаборацията с европейски партньори по проекти на
„Еразъм+“ повиши капацитета на екипа ни и на всеки негов член,
допринесе за качествено професионално обучение на ученици със

СОП, което им дава възможност за реализация и подобряване на
качеството на живот.

Професионално ориентиране
при ДПЛР/ РКН

Работа с карти „Професии“
и електронни ресурси - логопеди

Допълнителна подкрепа за личностно развитие в ЦСОП – гр.Пловдив
нови възможности за успех и в професионалното обучение на ученици със СОП

Занимания за памет и
концентрация – при
психолозите
Развитие на уменията в
Монтесори класна стая

–

Развитие на
емоционалната
интелигентност

Допълнителна подкрепа за личностно развитие в ЦСОП – гр. Пловдив –
нови възможности за успех и в професионалното обучение на ученици със СОП

ДПЛР/ РКН Занимание на
логопеда с
Комуникатор 5

Занимание
на специален
педагог със
системите
за контрол
с поглед –
за
невербални деца

Развитие на умения
за работа с таблет

ДПЛР - Занимания върху
интерактивен под
ДПЛР - занимание на
психолога

https://www.liveworksheets.com/1-ks105770di

Професионално
ориентиране чрез
ИКТ

Цели:
-Разширяване на знанията за професиите и заобикалящия ги
свят;
-Развитие на комуникативните умения;
-Развитие на начални умения за работа с електронно
устройство и подходящи образователни приложения.

АВТОРСКИ ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ – ТЕМА „ПРОФЕСИИ“
“Живи” работни листове (liveworksheets) на психолозите от ЦСОП- Пловдив

СТРОИТЕЛ

https://www.liveworksheets.com/gp135925ye

ЛЕКАР

https://www.liveworksheets.com/in133866yf

УЧИТЕЛ

https://www.liveworksheets.com/go126873jy

https://www.liveworksheets.com/ca125461eh

Те са образователен инструмент, позволяващ на учителя да трансформира своите
традиционни работни листове в интерактивни онлайн упражнения за затвърждаване на
знания и умения, самопроверка и формиращо оценяване на учениците.

ПОЖАРНИКАР

Project: 2020-1-ES01-KA226-SCH-095180

https://www.liveworksheets.com/fp142233gg

Digital and Inclusive Pedagogical Competences of Educators /DIPCE/
Подобряване на дигиталните и педагогически компетентности на
учителите за работа по време на дистанционно обучение
В проект DIPCE фокусът е върху приобщаване към
процеса на онлайн обучение на най- уязвимите
групи в риск от отпадане, част от които са
учениците със СОП.

Начало 01.06.2021г.
Срок: 24 месеца

Цели: -Разработването на модел за вграждане на дигитални ресурси
и нови педагогически подходи в педагогическите практики на
учителите.
-Предоставен е специален набор от инструменти, който предлага
на учителите средства за създаване на достъпно /приобщаващо
дигитално учебно съдържание и за внедряване на практики за
дигитално приобщаващо образование почти моментално чрез:
•онлайн база данни за приобщаващи дигитални практики на
обучение / траектории на обучение / учебни среди с възможност
за търсене, включително обективна оценка;
•подробен преглед за поддръжка на онлайн цифрови хранилища с
отворен код (учебни материали, софтуер и др.);
•инструктиращи графики във формат онлайн и за печат;
•поддържащи обяснителни анимирани видеоклипове.

Уеб сайт: https://www.inclusive-digital-teaching.eu/

Адаптирани електронни уроци

https://www.mon.bg/bg/100974

Професии и кариера

Тема: Професии и
трудова среда

Тема: Професионален избор и кариера

Участие в Национално състезание по Озеленяване и цветарство /28-30.04.2022г./
Организатор – МОН, дирекция „Професионално образование“
Домакин ПГАСГ „Кольо Фичето“ - в гр. Бургас
18 отбора от цялата страна майсториха инсталации и бижута от цветя.
ЦСОП .- гр. Пловдив представи Кораб на детските мечти.
В надпреварата участваха и 6 отбора на деца със специални образователни
потребности, които премериха сили в две категории – „Букет микс“ и
„Аранжировка в кутия“.

Кораб на
детските мечти

Категория
„Букет микс“

Получихме грамоти и медали.

БЛАГОДАРЯ ЗА
ВНИМАНИЕТО!
За контакти с нас:
гр. Пловдив
ул.“Димитър Талев“ № 102
032/69 25 21, 69 25 23, 67 22 16
E-mail: pu_karadjata@abv.bg
Сайт на ЦСОП – гр. Пловдив
Фейсбук на ЦСОП - гр. Пловдив

