
Инициативи на РЦПППО – Пловдив за кариерно 

ориентиране и обогатяване на представите за 

професиите

Цветослава Траянова – ресурсен учител



• Правилник за дейността на регионалните центрове: 

„консултират учениците със специални образователни 

потребности и техните родители за възможностите за избор на 

професия, за професионално образование и обучение и за 

професионална реализация“;

• РЕПЛР – изготвя становище за насочване след 7ми клас, 

съобразено с индивидуалните потребности на учениците и 

здравословното им състояние.

Консултативна функция на РЦПППО



Дейности и професии

Готварство

Занаяти

Спорт

Медицина

Изкуство

Защита на населението



Готварство –

изкуството на хляба

• Хлебни къщи „Традиции за 

бъдеще“ – Катерина 

Бояджиева;

• Етап 1 – ЦСОП гр. Пловдив (18 

участници);

• Етап 2 – ПГХТТ гр. Пловдив 

(20 участници).





Да работиш във фабрика за шоколад!





Начало на срещите ни 

със занаятите

• Тихомир Спасов – майстор 

по художествено леене, 

автор на свещи „От Любов“,

член на РЗК Пловдив



Ателие за восъчни свещи





Запознаване отблизо със занаятите – посещение на СПХУ гр. Пловдив



Ателие по керамика и декориране –

дългият път на сувенирите от глина и стъкло



Четириноги полицаи, професионални грумъри и обучители на кучета



“подавам ти ръка”

Аз съм футболист – от тренировките към сбъдване на мечтите



Футболът не е само ритане на топка



Среща с професионалния баскетбол



Да влезеш в ролята на професионален играч



Чарът на пожарникарската професия



Практическа подготовка за млад огнеборец



„В кожата“ на ветеринарния 

лекар



Среща с музиката в АМТИИ гр. Пловдив



• китара
• кларинет
• пиано

• тамбура
• кавал





Флашмоб „Заедно рисуваме мечтите си“ – надежда и проекция на 
децата в бъдещето



Концерт „Заедно“ – изява на талантите



Защо?
• Защото се застъпваме за равните права на всички деца;

• Защото искаме да покажем на родителите, че винаги има надежда;

• За да провокираме интерес и увереност у децата да изберат това, 

което наистина им харесва.




