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ЛЯТО В КАРИЕРНИЯ ЦЕНТЪР 
Бeзплатни занимания за малки и големи ученици 

Очакваме ви! 

Тема Начален етап Прогимназиален етап Гимназиален етап 

1 Моята мечта /1-2 клас/ „Професии, които имат бъдеще“ – филм и 

дискусия; 

Подпомагане на завършилите 12 клас и търсещи работа-

Консултации и подпомагане при подготовка на CV и 

мотивационно писмо;насочване и информиране за 

институции и организации,посредници между 

работодатели и търсещи работа младежи /съвместна 

дейност с ДБТ- Видин/ 

 

2 Моят герой /1-2 клас/ „Избора на опасната професия – детската 

мечта или желание на родителя“ – филм и 

дискусия;  

 „Моето място в света на професиите“ – интерактивни 

упражнения, ролеви игри и упражнения от Програмата за 

кариерно ориентиране, с цел опознаване себе си, своите 

силни и слаби страни, откриване на интереси, 

способности и таланти  

3 Светът около мен /1-2 клас/ „Наръчник на професиите“ – презентация 

на професия по избор; 

„Моята професия- как направих своя избор,с какво се 

гордея в професионален план,какви препятствия 

преодолявам,за да се докажа“- организирани срещи- 

дискусии младежи до 29 години, реализирали се в 

професионален план 

/мероприятието се организира с група не по- малка от 5 

човека и по предварителна уговорка/ 

4 Играй игра и нарисувай картина 

за нея /1-2 клас/ 

„Що е професия и от къде идват 

парите?“ – презентация и дискусия по 

темата; 
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5 Четене на приказка в парка /1-2 

клас/ 

„Мечтая да стана…….“   

6 Занимания сред природата /1-2 

клас/ 

„Професия, хоби или и двете“ – 

презентация и дискусия; 

 

7 Запознай се с професия          /1-2 

клас/ 

„Как ще успея да сбъдна мечтата си и да 

работя като………….“ 

 

8 Какъв ще стана? /3-4 клас/   

9 Моята приказка /3-4 клас/   

10 Мечтаното училище /3-4 клас/   

11 Природата около нас /3-4 клас/   

12 Спазваме правилата по време на 

пандемия /3-4клас/ 

  

13 Професията – „Ключът към 

светлото бъдеще“ 

  

14 Разработване и представяне на 

изследователски проект „Моето 

лято в кариерния център“ 

  

15    

Забележка: 

1.За участие в летните занимания се подава декларация  по образец  от родител на място в ЦПЛР КОК до 30.06.2020г. 

2.Ученицитеот начален етап посещаващи заниманията да разполагат с вода, пакетчета мокри и сухи кърпи, цветни моливи, картини за 

изрязване. 

3.Заниманията ще се осъществяват в периода  от 01.07.2020г до 31.07.2020г. с начален час 9.00часа.  

4. След обобщаване на заявките ще се организират групи от не повече от 5 ученици и ще се изготви график за заниманията.  

Важно: Всички участници в групите следва, да имат на разположение предпазни маски, 

ръкавици лични дизинфекционни средства. 
 


