Вторият Детски базар на професиите среща малчугани с над 25 специалисти
Четвъртък, 17 Ноември 2016 21:52

За втора поредна година ще се проведе Детски базар на професиите като част от
проекта “Гордея се с труда на моите родители” на Българската мрежа на Глобалния
договор на ООН
. Новото издание на събитието ще продължи два дни и ще
срещне децата с над 25 специалисти в различни области. Базарът ще бъде
на 25 и 26 ноември, от 10:00 до 16:00 часа, в Националния дворец на културата.

"Изборът на професия, и съответно специалност в училище, е изключително труден
процес както за децата, така и за родителите. Затова в Детския базар се стараем още от
ранна възраст да дадем ясна представа на децата за същността на различните
професии”, споделят организаторите от Българската мрежа на Глобалния договор. “То
ва е и целта не само на Базара на професиите, а и на целия проект “Гордея се с труда на
моите родители”. Той се прилага в изпълнение на една от световните цели за устойчиво
развитие “Качествено образование”, която влиза и в стратегическия план на Българската
мрежа. Тя се състои в осигуряване на приобщаващо и равностойно качествено
образование и стимулиране на възможностите за учене на всички през целия живот.
Именно това искаме да постигнем с реализирането на този проект.”,
допълват те.

Програмата на събитието е планирана в две части – базар на професиите в
Мраморното фоайе на НДК и лекции от специалисти в различни области, които ще се
провеждат в две обособени пространства на полуетажа до Мраморното фоайе.
Базарът на професиите е подходящ за деца над 7 години, а лекциите са за деца над 10
години.

Всички деца ще могат да посетят практическите кътове на Базара, където да научат
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какво работят на практика инженерите, химиците, фармацевтите, програмистите и др.
Там те ще открият най-различни инсталации, макети, 3D принтери, забавни задачи,
викторини, демонстрации, книжки, брошури и други материали. Лекциите, водени от
професионалисти в различни области, ще са по 22 на ден и са предвидени за деца над
10 години. Лекторите ще отговарят на всички въпроси на децата, свързани с
професията – каква е ползата от нея, какви са възможностите за реализация, къде се
практикува, какви знания и умения изисква, кои са нейните предимства, какви опасности
крие.

По време на базара децата ще се срещнат с професионалисти, които се реализират в
компаниите, участници в проекта. Малчуганите ще могат да научат подробности и за
много други интересни професии като актьори, архитекти, планински спасители,
ветеринарни лекари и др.
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