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Функции на клуб „Кариера” 

 
• подпомагане на  процеса на кариерно ориентиране на учениците и тяхното 

личностно развитие и повишаване на  мотивацията им учене и постижения 

посредством Програмата за кариерно ориентиране на учениците на ниво 

училище ; 

• провокиране  към активно участие в училищния и обществения живот като 

свързващо звено между класната стая и света на професиите; 

• запознаване на  учениците със смисъла и значението на училището като 

трамплин към успеха – мястото, откъдето започва тяхната кариера, мястото, 

където осъществяват първите си информирани и осъзнати избори; където трупат 

знания за живота, социален опит и представи за света на труда. 

Дейностите, организирани в клубовете Кариера, предоставят възможности на 

учениците да: 

•  осъзнаят ролята на училището за тяхното бъдеше; 

•  бъдат инициативни и предприемчиви, да са креативни;  

•  си сътрудничат и да се превърнат в личности, способни да се ориентират в 

своите интереси, силни страни и области за развитие;  

• познават света на труда и естеството на професиите, да правят самостоятелен, 

информиран и осъзнат избор;  

•  управляват своето кариерно развитие по рационален и ефективен начин. 

Дейностите, организирани в клубовете Кариера, са:  

• разнообразни като формат и подход, но единни в своята цел; 

• ангажиращи учениците да разсъждават по сериозни и важни теми за тяхното 

бъдеще; 

• насочени към забавление и учене, постигане на резултати и  удовлетворение от 

своето израстване и към споделяне на  това помежду си.  

• насочващи в предприемането на стъпки в избора на образование и професия; 

•  формиращи у учениците по-адекватна представа за самите тях и помагащи за 

усъвършенстване на социалните им умения.  
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Значение за реализация на Програмата за кариерно ориентиране на учениците на 

ниво училище  

• Дейността на клуб Кариера е пряко свързана с изграждането на работеща 

система за кариерно ориентиране и консултиране, която да подпомогне 

учениците в избора на подходящо образование и да улесни професионалната им 

реализация. 

•  По този начин се повишава самопознанието на учениците, синхронизира се 

връзката между образованието и пазара на труда, отговаря се на потребностите 

на бизнеса, правителствените организации и сферата на висшето образование.  

• Основни партньори и съмишленици на кариерните консултанти и 

педагогическите специалисти в клуб Кариера са родителите и представителите 

на бизнеса, обществеността, НПО и ЦКО.  

• Клуб Кариера е интегриращото звено между дейностите, осъществявани в часа 

на класа и отделните учебни предмети, и света на пазара на труда. 

• Клубът играе важна роля в задълбочаването и надграждането на знанията, 

уменията и отношенията на учениците в различните ядра от Програмата.  

• В клуб Кариера чрез иновативни, възрастово и индивидуално ориентирани 

подходи и методи се дава шанс на повече ученици да опознаят себе си, да 

разширят познанията си за света, да видят своето място в бъдещето.  

• Осъществява се взаимодействие с родителите, с представители на различни 

професии и институции, свързани с пазара на труда, и се създават предпоставки 

за формиране на общност, работеща в името на кариерното ориентиране на 

децата и младите хора. 

 


