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ЛЯТНА ПРОГРАМА 2019
НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ –
ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ – ВАРНА
За поредна година ЦПЛР – Център за кариерно ориентиране – Варна към Община Варна
организира безплатни летни занимания за деца и ученици от гр. Варна. Това лято програмата
включва:
Лятно училище „Със забавления и игри – за професиите научи”:
 всеки понеделник от 24.06.2019 г. до 12.08.2019 г., 10.00-11.30 ч.
Заниманията се провеждат в ЦПЛР – ЦКО – Варна – Младежки дом-Варна
Индивидуално консултиране на ученици, завършващи основно образование
 от 27.06.2019 г. до 25.07.2019 г. , 12.30 – 16.30 ч.
Консултациите се провеждат в ЦПЛР – ЦКО – Варна – Младежки дом-Варна
Летни занимания за деца на тема: „Професия мечтател”
 всяка сряда от 03.07.2019 г. до 24.07.2019 г., 10.00-11.30 ч.
Заниманията се организират съвместно с Регионална библиотека „Пенчо Славейков” и се
провеждат в отдел Изкуство към библиотеката.
Лятна академия – „Опознай професиите”:
 04.07.2019 г. от 10.00-11.30 ч. - Урок 1 – запознаване с професията Екскурзовод
Място на провеждане – ЦПЛР – ЦКО – Варна – Младежки дом-Варна
 05.07.2019 г. от 10.00-11.30 ч. – Урок 2– запознаване с професията Зооинженер
Място на провеждане – Зоопарк – Варна
 09.07.2019 г. от 10.30-12.00 ч. – Урок 3 – запознаване с професията Тъкач
Място на провеждане – Тъкачница „Дзев студио” – Варна
 11.07.2019 г. от 10.00-11.30 ч. – Урок 4– запознаване с професията Пожарникар
Място на провеждане – РДПБЗН /Пожарна/– Варна
 12.07.2019 г. от 10.00-11.30 ч. – Урок 5– запознаване с професията Ветеринарен лекар
Място на провеждане – Ветеринарна клиника Петкови
 18.07.2019 г. от 10.00-11.30 ч. - Урок 6 – запознаване с професията Полицай
Място на провеждане – ЦПЛР – ЦКО – Варна – Младежки дом-Варна
 19.07.2019 г. от 10.00-11.30 ч. – Урок 7– запознаване с професията Актьор
Място на провеждане – Държавен куклен театър – Музей на куклите - Варна
 Лятна академия продължава с още интересни уроци, които ще бъдат обявени на
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Седмица на морските професии:
от 22.07.2019 г. до 26.07.2019 г. – Петдневната програма включва:
 Открий морските пътища по звездите – посещение на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – Варна;
 Музейна разходка и беседа за военноморските професии във Военноморски музей –
Варна;
 Среща с механик на кораб – Морска гара;
 Да се гмурнем в морето - среща с водолаз в ЦПЛР – ЦКО – Варна;
 Ветроходни приключения – посещение в Яхт клуб „Синева”, беседа с треньор по
ветроходство.
За записвания и допълнителна информация:
ЦПЛР – Център за кариерно ориентиране – Варна
адрес: гр. Варна, ул. „Цар Освободител” № 27, ет. 1
http://www.cko-varna.bg/;
https://www.facebook.com/CKOVarna/
e-mail: cko_varna@abv.bg
тел. 052/ 988 933
*заниманията се провеждат след предварително записване и сформиране на групи до 20
деца
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