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План за работата на клуб „Кариера” 

СУ „Васил Кънчов” град Враца 
 

 

 

Разпределение: 

 

 С учениците от 7. клас – всяка първа седмица от месеца, понеделник , от 14.00ч. 

до 16.00ч. 

 С учениците от 8. клас – всяка втора седмица от месеца, понеделник , от 14.00ч. 

до 16.00ч. 

 С учениците от 12. клас – всяка трета седмица от месеца, понеделник , от 14.00ч. 

до 16.00ч. 

 Индивидуални консултации по желание – с ученици и родители – всяка четвърта 

седмица от месеца, вторник, от16.00 ч. до17.00ч. 

Месец/сед-

мица/дата 

Клас Тема Изпълнител Организаци-

онна форма 

Ноември  

трета седми-

ца 

15.11.2016г. 

11.Б 

12.Б 

 

Иновационен 

лагер 

учители по 

икономика и ИТ 

съвместно с 

НПО Джуниър 

Ачийвмънт 

България 

форум, 

състезание 

Ноември  

трета седми-

ца 

16.11.2016г. 

10.Б 

 
Световна седмица 

по 

предприемачество 

Професия 

„предприемач” 

учител по 

икономика; 

учител по 

география и 

световна 

търговия 

форум, открит 

урок 

Ноември  

трета седми-

ца 

17.11.2016г. 

11.Б 

 
Мениджър за 

един ден 

съвместно с: 

НПО Джуниър 

Ачийвмънт 

България; 

Областен 

информационен 

център - Враца; 

Търговско- 

промишлена 

палата - Враца 

среща със 

специалисти 

Декември 7. – 12. клас Училището – път кариерни конкурс за есе 
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първа седми-

ца 
към желаната 

професия 

консултанти, 

учители по БЕЛ 

Декември 

втора 

седмица 

07.12.2016г. 

1.А клас Групите на про-

фесиите 

класен ръково-

дител;  

кариерен 

консултант;  

 

групова и ин-

дивидуална 

работа, диску-

сия 

Декември 

трета 

седмица 

14.12.2016г. 

5.А клас Да се запознаем с 

професиите на 

моя род 

класен ръково-

дител;  

кариерен 

консултант;  

родители 

среща със 

специалисти и 

родители 

 

Декември 

трета 

седмица 

14.12.2016г. 

9.А клас Ценности и 

ценностна 

система 

класен ръково-

дител;  

кариерен 

консултант 

тренинг 

Януари 

втора 

седмица 

 

6.А клас Искам. Мога. 

Трябва. 

класен ръково-

дител;  

 кариерен кон-

султант 

тренинг 

Януари 

втора 

седмица 

 5.А клас Светът на профе-

сиите. Коя профе-

сия е „най-“ 

кариерен кон-

султант 

викторина 

„Светът на 

професиите“ 

Януари 

трета 

седмица 

7. Б клас Умея да уча кариерен кон-

султант 

тренинг и ин-

дивидуална 

работа 

Януари 

трета 

седмица 

 

4.А клас Имената на 

професиите 

класен ръково-

дител;  

 кариерен кон-

султант 

групова и ин-

дивидуална 

работа 

Януари 

четвърта 

седмица 

 

3.А клас Професията, коя-

то е най-... 

класен ръково-

дител; 

кариерен кон-

султант; 

представител на 

бизнеса 

посещение на 

родители с 

различни про-

фесии; 

 

Февруари 

втора 

седмица 

1.А клас Професиите в мо-

ето семейство 

класен ръково-

дител;  

кариерен кон-

султант. 

посещение на 

родители с 

различни про-

фесии; 

интервю с ро-

дител; 

рисунки; 

практическа 

задача; 

ателие. 

Февруари 8.А клас Организиран съм класен ръково- викторина „В 
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трета 

седмица 
и интересите ми 

ме водят 

дител;  

 кариерен кон-

султант. 

света на про-

фесиите се 

ориентирам 

чрез интере-

сите и умени-

ята си“. 

Февруари 

четвърта  

седмица 

10.Б клас Компетентности и 

способности 

кариерен кон-

султант. 

ателие;  

самостоятел-

но проучване;  

методи за 

рефлексия. 

Февруари 

четвърта  

седмица 

2.А клас  „Какъв искам да 

стана?“ 

класен ръково-

дител;  

 кариерен кон-

султант. 

Изложба 

 

Март 

втора 

седмица 

11.Б клас Образователен 

и/или професио-

нален маршрут 

кариерен кон-

султант 

семинар 

 

Март 

трета 

седмица 

12.Б клас Как да се предста-

вя успешно при 

кандидатстване? 

кариерен кон-

султант 

семинар 

 

Април 

втора 

седмица 

5. – 8. клас Ден на 

отворените врата 

класни 

ръководители, 

кариерни 

консултанти 

форум 

20 април 

2017г. 

 

Заключително 

събитие за на-

чален етап 

Ден на зелените 

професии 

класен ръково-

дител; 

педагогически 

съветник 

изложба, 

изложение, 

базар, 

ателиета и др. 

20 април 

2017г. 

 

Заключително 

събитие за 

прогимназиален 

етап 

„Моето бъдеще“ класни 

ръководители, 

кариерни 

консултанти 

Форум 

Май 

първа 

седмица 

12. Б клас Посоката е ясна  кариерен кон-

султант 

тренинг и ин-

дивидуална 

работа 

9 май 2017г. Заключително 

събитие за 

гимназиален 

етап 

„Ден на кариера-

та“ 

класни 

ръководители, 

кариерни 

консултанти 

Форум 

9 май 2017г. 8. – 11. клас Ден на 

ученическото 

самоуправление 

кариерни 

консултанти 

Форум 

 

 


