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1 Добре дошли 

Ръководството C-Game е подходящо за тези, които искат: 

- да наблюдават напредъка на играта на учениците, 

- да използват играта като основа за индивидуални и групови дискусии, за да 

насърчат учениците да разсъждават относно: 

 техния професионален път, 

 избор на професии, които играта им препоръчва да разгледат, 

 професии, които биха били препоръчани на учениците от техните 

съученици, родители, приятели и т.н, 

 какви професии трябва да има в един град, за да бъдат жителите му 

щастливи и удовлетворени. 

 
C-Game е създадена в рамките на проекта ERASMUS+ и е предназначена предимно за 

ученици на възраст 12-14 години. 

 
C-Game е безплатна, онлайн, 

публично достъпна и може 

да се играе на настолни 

компютри, лаптопи и 

таблети с добра интернет 

връзка и браузър Google 

Chrome. 
 

 

2 Игра за ученици  
 

Повечето ученици на възраст 12-14 години не се нуждаят от инструктаж в играта, те се 

движат интуитивно в онлайн средата. Просто им дайте уеб адреса на играта: 

 

Препоръчваме ви да прегледате Ръководството за игра за ученици заедно с други хора. А 

на вас, които в това ръководство наричаме "фасилитатори", препоръчваме да опитате 

играта и да достигнете поне второ ниво в нея. 

 
Графиките на играта са с висока резолюция и обикновено се зареждат за известно време. 

Често се появяват "замръзвания" при променливи скорости на интернет връзката. 
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Препоръчително е да използвате функционалния клавиш "F5", за да възстановите 

връзката и да заредите отново. Научете учениците да използват и този функционален 

клавиш.  
 

 

3 Вход за играта  
 

Влизането в играта (регистрацията) е възможно по три начина: 

1) Чрез имейл и парола: системата запазва и двата вида информация и 

автоматично изпраща нова, ако паролата е забравена. С всяко влизане играчът 

влиза в изиграната от него игра. 

2) Код на ученика: придобиването му е описано в следващата глава. С всяко 

въвеждане на кода, играчът влиза в изиграната от него игра. 

3) Като гост: не можете да се върнете към играна игра. 
 

 
 

4 Фасилитатори, подпомагащи играта 
 

Ако искате да наблюдавате напредъка на група ученици, първата стъпка е да поискате 

парола за влизане в т.нар. „бек офис“ на фасилитатора на адрес 

freibergova@asociacevp.cz . Ние ще ви въведем ръчно в системата, която ще ви изпрати 

парола от адрес info@c-game.cz . 

 

В бек-офиса на фасилитатора може да се влезе от началния екран на играта (вж. 
изображението). 

 
След като въведете своя имейл и 

парола, имате възможност да въведете 

клас. Можете да създадете толкова 

класове, колкото ви е необходимо. 

 
Във всеки клас могат да се включат 50 

ученици. За защита на личните данни, 

моля, въведете само началната буква 

вместо фамилията на ученика. 

mailto:freibergova@asociacevp.cz
mailto:info@c-game.cz
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След като въведете учениците, в 

раздела "Ученици" ще бъдат 

генерирани кодове на учениците 

(шестцифрена комбинация от 

букви/цифри), които можете да 

разпечатате чрез екрана за печат и да 

раздадете на учениците преди играта. 

 
Ако сте създали няколко класа, 

можете лесно да изберете само 

учениците от един клас, ако напишете 

името на класа в полето под надписа 

"Клас". 

 
Прозорците в раздела "Градове" имат същите функции, като в тях можете да 

филтрирате както класове, така и отделни ученици. Всеки от изброените тук градове е 

построен от един играч, като всеки играч може да построи няколко града. 

 
В раздела "Градове" можете да следите нивото на учениците, достигнатото население, 

удовлетвореността, броя на построените сгради и запълнените свободни работни 

места (професии). 

Като кликнете върху града в раздела "Сгради", ще видите как ученикът е отговорил на 

теста от първо ниво на играта. В раздела "Професия" са представени мненията на 

ученика за представянето на професията. 
 

 

5 Отзиви след играта 
 

Отзивите след играта са по-важни от самата игра. 
За индивидуална и групова дискусия за оценяване на теста за игра на ниво 1 и теста с 

картинки, намерете информация за типологията на личността и работната среда на 

Холанд. Без да познавате тази типология, не трябва да обсъждате резултатите от теста 

с учениците. В играта има кратко описание на типологията в раздела "Вашият профил 

по интереси", който се отваря за учениците само след като са построени всички сгради 

в 1-во ниво на играта. И поради тази причина би било добре, да завършите играта, 

преди да отворите раздела "Вашият профил по интереси". 
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6 Сценарии за групова работа  
 

6.1 Размер на населението на градовете 

Цел: Мотивиране на учениците да играят и да достигнат възможно най-голям брой 
жители. 

 
Метод: 

1) Учениците по групи предлагат къде и как ще се записва броят на жителите на 

града. 

2) Учениците определят целевата група. 

3) Учениците измислят бонус за този, който спечели. 

4) Учениците създават списък на играчите и го публикуват на таблото за обяви или 

правят споделена таблица в Google Drive. 

5) Всеки играч актуализира населението на своя град поне веднъж седмично. 

6) Учениците обявяват победителя, който ще получи награда. 
 
 

6.2 Мисии 

Цел: Мотивиране на учениците да изпълняват мисии. 

 
Метод: 

1) Учениците имат за задача да изпълнят 5 мисии. 

2) Учениците се състезават кой ще изпълни мисията безупречно. 
 
 

6.3 Вашият профил на интереси (типология на Холанд)  

Цел: Учениците ще се запознаят с типологията на Холанд за личността и работната 

среда. 

 
Метод: 

1) Запознайте учениците с типологията на Холанд за личността и работната среда. 

 
Джон Л. Холанд (1919-2008 г.) се посвещава на изучаването на личността и избора на 

професия и в хода на изследванията си стига до разбирането, че различните типове 

личности са подходящи за различни работни среди, и определя основната теза на 

своята теория: 

- важен фактор за удовлетвореността от работата е взаимодействието между типа 

личност и работната среда, 

- хората с един и същ тип личност създават специфична работна среда, 

- хората, които работят в среда, подобна на техния личен тип, е по-вероятно да 

бъдат успешни и удовлетворени в професионалния си живот. 



7  

Въз основа на нагласите към нещата и хората, към идеите и към твърдите данни 

Холанд определя шест различни типа личност и работна среда 

- R - реалистичен тип, практикуващи 

- I - Разследващ тип, мислители 

- A - Артистичен тип, творчески хора 

- S - Социален тип, помощници 

- E - Предприемачески тип, убеждаващи 

- C - Конвенционален тип, организатори 

 
Типологията на Холанд е станала доминираща в професионалното ориентиране. На 

нейна основа са създадени редица диагностични инструменти, а също така тя се 

превръща във вдъхновение за разработването на други диагностични инструменти, 

използвани в кариерното ориентиране. 

 
Нито хората, нито работната среда обикновено се отличават изключително с един от 

тези шест типа. Затова за по-добра характеристика обикновено се работи с три букви в 

реда на преобладаващия тип. Напр. типът RIA обича да работи с ръцете си (R), но също 

така е склонен да измисля нови неща (I) и има артистични наклонности (A). 

 
Холанд трансформира своята типология в шестоъгълник, който също съдържа някои 

закономерности, които не се забелязват на пръв поглед. Това е най-вече положението 

на трите букви в шестоъгълника. Ако буквите са съседни (напр. комбинация от букви 

независимо от реда им RIA, IAS, RCE, CES и т.н.), интересите на дадената личност не си 

противоречат и изборът на професия би трябвало да е по-лесен. Напротив, ако буквите 

са от противоположните страни на шестоъгълника (напр. комбинация от букви РАЕ, 

МСК независимо от реда им), се забелязва противоречие по отношение на нещата и 

хората, на идеите и твърдите данни и изборът на професия изглежда по-труден. 

 
2) Копирайте и раздайте работния лист "Работен лист: Вашият профил на 

интересите в шестоъгълника на Холанд" и следвайте инструкциите в този 

работен лист заедно с учениците. 

3) Предоставяне на обратна връзка на учениците. Обсъдете с тях дали 

трицифреният код RIASEC, който са измислили, отговаря на характеристиките, 

които те смятат, че притежават.  
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 Работен лист: Вашият профил на интереси от шестоъгълника на Холанд  

- Внимателно прочетете описанието на шестте типа личности в шестоъгълника, както 

е определено от Джон Л. Холанд, и оградете всичко, което се отнася за вас. 

- За типа личност, който сте закръглили най-много, напишете число (1). 

- След това изберете типа личност за втората и третата позиция и ги отбележете с две 

(2) и три (3). 

- Запишете своя код RIASEC в таблицата под шестоъгълника. 
 
 

R-реалистичен тип 

"Изпълнители" 

I-разследващ тип 

"Мислители" 

 

Хората, които 

предпочитат да 

работят с ръцете 

си и с различни 

инструменти, да 

управляват 

машини, да 

отглеждат 

растения, да се 

грижат за 

животни.  

Хора, които 

обичат да учат, 

да научават нови 

неща, да 

изследват, да 

анализират, да 

решават 

различни задачи 

и проблеми и да 

изобретяват нови 

неща. 

 

 
C-конвенционален 

тип 

"Организатори" 

Хора, които обичат да работят с 

данни, имат административни и 

математически умения, боравят 

с детайли и изпълняват 

инструкции, дадени от други 

хора. 

 
Хората, които обичат да 

влияят на другите хора, 

обичат да са в по-висша 

позиция, знаят как да 

убеждават и ръководят 

хората, ориентирани са 

към цели и имат 

икономически цели. 

Хората с артистични наклонности 

търсят среда, в която има 

няма строги правила, те обичат да 

упражняват творчеството си, да 

свирят на музикален инструмент, да 

танцуват или да играят театър. 

 

Хората, които се 

радват на 

компанията на други 

хора, обичат да 

помагат, да съветват, 

да учат, да лекуват и 

да се грижат за 

другите. 

 

A-
художествен

тип 

"Създатели" 

 

E-Интерактивен 
тип 

"Убеждаващи" 

S-Социален 
тип 

"Помощници" 
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Моят код RIASEC от шестоъгълника на 
Холанд 



1
0 

 

6.4 Вашият профил на интереси от C-Game 

Цел: Учениците ще се запознаят с профила на интересите, който е съставен от 

отговорите им на теста C-Game Ниво 1. 

 
Метод: 

1) Помолете учениците да попълнят играта C-Game, така че да се отвори разделът 

"Вашият профил по интереси". Те могат да попълнят играта и като домашна 

работа. 

2) Копирайте и раздайте на учениците работния лист "Вашият профил на интереси 

от C-Game" и ги помолете да го попълнят. 

3) Разделете учениците на 6 групи. Всяка група ученици получава по един лист 

хартия и вие решавате коя буква от RIASEC ще нарисуват на листа. 

4) След това всяка група измисля (или намира някъде) основните характеристики 

на отделните типове личности. 

5) Учениците окачват листовете в класната стая. 

6) Учениците подреждат буквите в групи според това коя буква им се струва най-

силна в реда на картинния тест. 

7) Учениците прочитат характеристиките на хората и обсъждат дали 

характеристиките на дадения тип са добре формулирани и дали им 

съответстват. 

8) Всяка от 6-те групи избира говорител, който да каже в пленарната зала колко 

ученици са изразили положително мнение за резултата от техния тест с 

картинки. 
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Резултатите от "Вашия профил на интереси" са описани в 

следните таблици. 

Ето демонстрация на това как да го направите: 

 Работен лист: Вашият профил на интереси от C-Game 
 

 
 
 
  
 
 
 

  

Постигнат %  Поръчка на 
писма R I A S E C 1 2 3 4 5 6 

54 50 35 38 47 69 C R I E S A 

 

Резултат от викторина за ниво 1 на играта 
 

Постигнат % 
 

                   Подредба на буквите 

R I A S E C 1 2 3 4 5 6 

            

 
Резултат от теста на изображението 

 

Постигнат % 
 

Подредба на буквите 

R I A S E C 1 2 3 4 5 6 

            

 
 

Съвпадат ли резултатите от двата теста или са много различни? 

За да попълните този работен лист, трябва да 
отворите 

"Обобщение на информацията за Вашата игра" 

и след това "Вашият профил на 

интереси". 

Ако не можете да го отворите, трябва да 

построите останалите сгради от първото 

ниво на играта и да запълните 

няколко свободни работни места. 
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6.5 Профили на интереси на 4 измислени лица  

Цел: Овладяване на типологията на личността и работната среда на Холанд 

 
Метод: 

1) Копирайте и раздайте на учениците работния лист "Профил на интересите на 4 

измислени лица" и следвайте инструкциите в него заедно с учениците. 

2) Предоставяне на обратна връзка на учениците. Обсъдете с тях профила на 
интересите на всички 4 души. 

 
Решение: 

1) Трицифреният код RIASEC на Хана 

I - Разследващ тип: 
решаване на логически 
проблеми 

C - Конвенционален 
тип: работа с данни 

A - Артистичен тип: обича 
да използва творческите си 
способности 

 

2) Трицифреният код RIASEC на Якуб 

A - Артистичен тип: 
обича да рисува 

I - Изследователски тип: 
обича да научава нови 
неща 

S - Социален тип: обича да 
работи с лекари 

 

3) Трицифреният код RIASEC на Лена 

E - Предприемачески тип: 
управлява фитнес студио, 
убеждава клиентите на 
фитнес студиото да 
изпълняват упражненията 
правилно. 

S - Социален тип: грижи се 
за клиентите си във 
фитнес студиото 

А - Артистичен тип: обича 
да използва творчеството 
си, за да създаде приятна 
атмосфера във фитнес 
студиото. 

 

 

4) Трицифреният код RIASEC на Марек 

R - реалистичен тип: 
обича да работи с 
ръце и инструменти 

E - Предприемачески 
тип: ръководи бизнес в 
своята област 

I - Изследователски тип: 
търси начини за ремонт и 
производство 
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 Работен лист: Профил на интересите на 4 измислени лица  

Внимателно прочетете какво казва всяко лице за себе си и преценете неговия 

трицифрен код RIASEC. 

 
1) Хана, социолог, изследовател 

Хана казва за себе си: "Най-много обичам да решавам логически ситуации и проблеми и 
обичам да ги търся и да използвам креативността си, когато ги решавам. Харесвам 
различни загадки, пъзели, но също така обичам да играя стратегически игри. 
Интересувам се от въздействието на социалните промени върху обществото." 

 
 

2) Якуб, научен и медицински илюстратор 

Якуб казва за себе си: "От малък обичам да рисувам различни неща около себе си. Мога 
да рисувам както абстрактно, така и много реалистично, което използвам в работата си. 
Интересувам се много от медицина и обичам да научавам нови неща. Харесва ми да 
работя с лекари и да рисувам реалистични картини за тях." 

 
 

3) Лена, собственик на фитнес, спортен треньор 

Лена казва за себе си: "Обичам да спортувам, но също така изготвям тренировъчни 
планове за други и да ги насочвате да правят упражненията правилно. Много се радвам, 
че фитнес студиото ми е популярно, че успях да създам приятна атмосфера в него." 

 
 

4) Марек, заварчик на метали 

Марек казва за себе си: "Харесва ми да творя с ръцете си. Мога не само да заварявам, 
но и да обработва и преработва метални материали по други начини. Имам бизнес, 
основан на това. За някои продукти предварително създавам технически чертежи и 
измислям как да ги направя." 

Трицифреният код RIASEC на Mapek 

Трицифреният код RIASEC на Лена 

Трицифрен код RIASEC на Якуб 

Трицифреният код RIASEC на Хана 
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K.A.B.A. Словакия, 
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Дата:  Октомври 2022 г. 
 

Цитатен запис:           FREIBERGOVÁ, Z. изобщо. (2022 г.) Ръководство за фасилитатори 
на C-игри. Изход O4-1. Проект ERASMUS+. C-Game: Игра за 
кариерно ориентиране в град, пълен с професии. Národní 
vzdělávací fond, o.p.s. & Asociace výchovných poradců, z.s. Praha. 

 
 
 

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение 

на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи 

отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 


