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УПРАЖНЕНИЯ ПО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ: 

Алгоритъм за вземане на решение 

В семейството на професиите 

Вземам решения стъпка по стъпка 

Влакче на професиите 

Въпросник за стил на познавателна дейност  

Да построим едно привлекателно място за щастливи ученици  

Дарби и таланти 

Дърво на професиите 

Има ли връзка между учебните предмети, които харесвам и избора на 
професия 

Има ли лесни решения 

Имената на професиите 

Как да постигна професионалната си цел 

Как да разпозная моите умения 

Как да се справя с конфликт на работното място  

Как да спечеля интервю за работа 

Как изглежда мечтаната професия в реалния живот  

Какви качества притежавам  

Какви са моите предпочитания 

Какво зная за образователната система 

Какво не трябва да греша при избора на професия  

Карта за бързо търсене на работа „Партито“ 

Кога, къде и с какво искам да се занимавам 

Кои образователни алтернативи са подходящи за мен  

Кои са правилата за успешно търсене на работа 

Кои ценности са важни за мен 

Кой избор е най-добър 

Кой съм аз 

Кой съм аз - ценности, мисия, кредо 

Коктейл от професии 

Лесно ли е да успееш в света на труда 

Лични приоритети 

Личностен ценностен профил  

Мечтаната професия 

Мисловна карта 

Много алтернативи – едно решение 

Моето професионално призвание и мисия 

Моето първо интервю за работа 

Моето родословно професионално дърво  

Моите какво искам - какво мога 

Моите мечти 

Моите силни и слаби страни  

Моята идеална работа 
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Необходими професии 

Откъде да намеря необходимата информация 

Отстоявам професионалните си интереси 

Пет основни стъпки за професионален успех и удовлетворение  

Планиране на свободното време 

По какво си приличаме и по какво се различаваме  

Познай професията 

Постижения и продукти 

Признаци за групиране на професиите 

Професионален ценностен профил 

Професионална цел 

Пътят на хляба до нашата трапеза 

Родословно дърво на професиите 

Самостоятелна информационна карта 

Слънцето на моята мечтана професия 

Средата, в която живея - ресурси и потребности 

Създаване на правила за групова работа 

Съществуват ли полови стереотипи при избора на професии  

Типове личности и професии 

Умения за вземане на решение 

Умения за кариерни преходи - смяна на професия, работа, кариера 

Умения за подготовка на документи 

Умения за поемане на разумен професионален риск  

Умения за събиране на информация 

Умения за сътрудничество и гъвкавост в организацията  

Умения за учене 

Упражнение за мотивирани умения и способности  

Ученическо кариерно портфолио  
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