
Как да го направим и да запазим
анонимността на играчите?
TИграта може да се играе индивидуално или под
наблюдението на ученици. За достъп до контролиран
режим с кодове на ученици пишете на
znamimoga@gmail.com. Учениците могат да влязат в
играта, без да въвеждат своите имейли, и вие ще имате
преглед на напредъка им в играта. По забавен начин ще
подкрепите интереса им към бъдеща кариера и
свързания с това избор на образователна пътека.

Градът пълен с професии 
8 икономически сектора на града
< 130 сгради
< 600 професии
. 3 нива на играта
. специални мисии
. информация и 
  преглед на играта

Профил на RIASEC
- лесни въпроси за викторина
- съставяне на профил по
интереси
- предлагане на професии за
   размисъл и дискусия

Изберете сграда на картата на града и я
построете.
Запознаване с информация за свободни
работни места в дадената сграда.
Попълнете свободното място, като
отговорите на прости въпроси от теста и
вземете определено количество точки.
Завършете мисии, които помагат за
развитието на града и увеличаването на
градското население.

Напредък на играта
1.

2.

3.

4.

Целта на играта е да се изгради град с пълни удобства, който да привлича много жители и в който
да се живее добре. Играта има и образователна цел, която е да запознае учениците с живота в
града и с професиите, без които животът в града не би функционирал, както и да разсъждават
върху собствените си интереси, върху бъдещата си кариера и нейния курс . Нека не забравяме, че
обратната връзка е по-важна от самата игра. Прозренията от играта и нейните резултати са добър
трамплин за започване на разговор относно предстоящия избор на гимназия и бъдеща кариера.  

Повече информация за проекта и играта ще намерите на
http://project.c-game.cz

Опитайте с ученици от последните години на началното училище като част от
кариерното ориентиране нова онлайн C-игра https://play.c-game.eu/

Докато учениците изграждат фиктивен град,
те се запознават с различни професии и
разширяват кръгозора си, както и
познанията си за пазара на труда. Играта
има потенциал да насърчи учениците да
мислят за бъдещата си кариера, избора на
гимназия и първия си професионален избор.


