
Игра, насочена към избор на професия, за 
ученици на възраст 12-14 години 



C-Game: Игра за кариерно ориентиране в град, 
пълен с професии 

 ЕРАЗЪМ+ Стратегическо партньорство в училищното образование 

 Продължителност на проекта: 29 месеца, 31.12.2019 - 31.5.2022 

 Цели: Създаване на нова онлайн игра, която да улесни ориентирането 
на учениците в последните години от основното училище в професии и 
да им помогне в професионалното им ориентиране. 

 Резултати: 

 O1: Пет обзорни / вдъхновяващи проучвания по въпроса за 
кариерното консултиране за разработване на онлайн игри 

 O2: База данни от 600 професии с описаниея 

 O3: Разработка на онлайн игра 

 O4: Ръководства за ученици и фасилитатори за използване на C-Game 
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C-Game партньорство по проекта 

 

 

 
 Asociace výchovných poradců, z.s. Чехия 

 Národní vzdělávací fond, o.p.s Чехия 

 K.A.B.A. Slovensko Словакия 

 TeCeMko Словакия 

 ISON Psychometrica Гърция 

 Знам и Мога България 
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Градът (играчът сам избира името му) 
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 133 сгради 

 свободни парцели 

 строителни парцели 

 завършени сгради 

 600 свободни работни места 

 име на професията 

 максимум 3,5 реда 
длъжностна характеристика 

 4-6 работни дейности 

 работни инструменти 

 работна среда 

 лични изисквания и умения 

 RIASEC код 



Строителство на сграда + запълване на всички 
свободни места от дадено ниво на играта 
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 Играта ще има 3 нива, във 
всяко от които ще могат да 
се попълнят 200 свободни 
места.  

 Цели класове или групи 
могат да влязат в играта 
под ръководството на 
учител/кариерен съветник 
и др. 

 Играчът ще може да 
сравнява своите резултати 
с други играчи.  



Тест за свободни места + диалог между сървъра 
за работа и играча 
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тест: 

 работни дейности, 

 работни инструменти, 

 необходимо минимално ниво на 
образование. 

 

Въпрос в края: 

 Бихте ли се интересували от този 
вид професия в бъдеще? 

 Всяка професия има свой 
собствен код RIASEC, профилът на 
играча в RIASEC постепенно ще 
бъде попълнен, който ще се 
използва в  тето ниво и при 
изпълнението  на мисии. 



Запълване на всички свободни места в една сграда = 
точки 
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After the correct completion of the 
quiz to fill the vacancy, points will be 
added to 8 areas of satisfaction of the 
population: 

Здравни и социални услуги 

Сигурност, финанси и власти 

Образование и наука 

Транспорт и инфраструктура 

Промишленост, енергетика и 
производство 

Селско стопанство, храни и околна среда 

Търговия, услуги и занаяти 

Култура, медии и спорт 
Сградата ще бъде напълно оцветена само след като 
всички свободни места в даденото ниво на играта 

бъдат запълнени. 

Сградата ще бъде напълно оцветена само след като 
всички свободни места в даденото ниво на играта 

бъдат запълнени. 



Текущо състояние на развитието на играта 
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 Базата данни от 600 професии непрекъснато се допълва с допълнителни 
данни и езиковите версии се ревизират. 

 Концепцията + графиката на играта са в окончателния си вид. 

 Програмирането на първата част на играта трябва да приключи до края на 
юни 2021 г., а втората част през юли/август 2021 г. 

 През септември 2021 г. вътрешното пилотиране ще се проведе в едно 
училище във всяка страна. След модификациите, 70 ученици и 20 
образователни/кариерни консултанти във всяка страна трябва да 
пилотират цялата игра. 

 Конференцията за разпространение на резултатите ще се проведе във 
всяка страна партньор през май 2022 г. 


