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П Л А Н 

 
ЗА РАБОТАТА НА КЛУБ „КАРИЕРА“ – месец април 2017 година 

 

1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ 

1.1 Групови дейности – по класове по график 

25.04. 

2017г. 
3а клас Професии по буква 

класен ръководител; 

педагогически съветник 
среща със специалисти. 

06.04. 

2017г- 

6а клас 

 

Организиран съм и 

интересите ми ме водят 

педагогически съветник 

кариерен консултант. 

викторина „В света на професиите 

се ориентирам чрез интересите и уменията си“. 

03.04. 

2017г. 12а клас Личен план за преход 
кариерен консултант; 

педагогически съветник. 

индивидуална работа и групова работа; 

професионално портфолио; 

информационни дни. 

04.04. 

2017г. 6а клас 

„Лесовъд за един ден” – 

професиографска 

екскурзия 

кариерен консултант 

Членове на ПЕ 

учители 

професиографска екскурзия с експерти от РУГ 

06.04. 

2017г. 
11а клас 

12а клас 

Инфорамационна 

кампания на НВУ гр. 

Велико Търново 

кариерен консултант 

педагогически съветник 

класни  ръководители 

среща с преподаватели от  НВУ 

07.04. 

2017г. 
3а клас 

5а клас 

7а клас 

„Неволи в кухнята - да 

си готвач не е лесно” 

Представяме професия- 

та на готвача 

кариерни консултанти 

членове на ПЕ 

класни ръководители 

кулинарно състезание 
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1.1 Индивидуални консултации – по график 

 

 
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

7 клас 
 

 
  

20.04.2017  - 14.35 часа 

27.04.2017  - 14.35 часа 

Кариерен консултант 

Нели Величкова -

Георгиева 

 

8 клас 
 

 
   

28.04.2017 - 14.35 часа 

Кариерен консултант 

Шинка Фисинска 

9 клас 

24.04.2017 

14.35 часа 

Кариерен консултант 

Тодор Главчев 

 

    

10 клас 
 

 
   

 

21.04.2017 – 14.35 часа 

28.04.2017 - 14.35 часа 

Кариерен консултант 

Албена Калканова 

 

 

11 клас 
 

 
   

21.04.2017 - 14.35 часа 

Кариерен консултант 

Шинка Фисинска 

 

12 клас 
03.04.2017 - 14.45часа 

Кариерен консултант 
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Нели Величкова -

Георгиева 

 

 

 

1.2 График за консултации на родители/учители по въпроси, свързани с кариерното ориентиране на учениците – всеки 

вторник от 15.00 часа – консултанти  - членове на ПЕ 

 

 

 

 


