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ИНТЕРАКТИВНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ: 

 

5 КЛАС: 

Имената на професиите 

Искам да науча повече за себе си 

Какви качества притежавам? 

Моята мечта 

Опознавам професиите 

Професии - вълшебници 

Професии и средства на труда 

Професии по буква 

Професии, които си приличат 

Професията, която е най … 

 

6 КЛАС: 

Добре ли съм организиран? 

И професиите си помагат 

Какво ми казват моите интереси? 

Какво трябва да зная за себе си, за да избера професия? 

Непознати професии 

Откривам сходства в групи професии 

Познай коя е професията 

Професии и специалности 

Родството на професиите 

Случайният избор на професия 

 

7 КЛАС: 

Запознавам се с правилата за вземане на решение 

Интереси и склонности 

Какви учебни предмети ще изучавам в средното училище? 

Какво е кариера? 

Какво зная за училищното образование? 

Какъв е моят стил на учене? 

Моите алтернативи за образование и обучение 

Моите силни и слаби страни 

Притежавам ли умения за ефективно учене? 

Физическо здраве и образователни възможности 

 

8 КЛАС: 

Групиране на професии  

Затвърдявам правилата за вземане на решение 

Историята на професиите в моя род  

Какво очаквам от бъдещата си професия? 

Моите конфликти при избор на образование и/или професия 

Някои типични грешки при избора на образование и професия 

Опознавам се и с помощта на другите 

Откъде мога да намеря необходимата информация 

Професии и кариерни пътеки  

Формулата за избор на професия  
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9 КЛАС: 

Какво и къде искам да работя 

Моите мотиви 

Професии и индивидуални различия 

Определяне на проблем и алтернативи за решаването му  

От какво зависи успешният избор на професия?  

Професии и признаци на групиране 

Професионална кариера и начин на живот 

Статусът на професиите 

Типове кариера 

Ценности и ценностна ориентация 

 

10 КЛАС: 

Аз и моите избори 

Изследвам наследяването на професиите в моя род 

Как да избера подходящата алтернатива 

Какви са моите способности? 

Какво е да си успешен в света на работата 

Области на кариерно развитие и кариерни върхове 

Опознавам уменията си 

Подготвям се за изпит 

Различните кариерни пътеки 

Типове кариера 

 

11 КЛАС: 

Как да овладявам емоциите си? 

Как да постигна целта си? 

Какъв е моят стил на вземане на решение 

Критерии за избор на висше училище 

Моето лично професионално бъдеще и успех в кариерата 

Моите алтернативи след завършване на средно образование 

Моят избор на висше образование 

Професии и длъжности 

Професия, кариера и … пол 

Типове личности 

 

12 КЛАС: 

Как да финансирам обучението си във висше училище 

Моето първо интервю за работа 

Морални дилеми при избора на професия 

Моята професионална идентичност 

Откъде да намеря нужната информация 

Оценявам избраната професия 

Подготвям се за кандидатстване във висше училище 

Предизвикателството - търсене на работа 

Препоръчителни практики за попълване на изпитни тестове 

Професии и кариерни пътеки 
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