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1 Εισαγωγή 

Ο οδηγός του C-Game αφορά όσους θέλουν: 

- Να παρακολουθήσουν την πρόοδο του παιχνιδιού των μαθητών, 

- Να χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι ως βάση για ατομικές και ομαδικές συζητήσεις οι οποίες 

θα ενθαρρύνουν τους μαθητές να σκεφτούν: 

- την επαγγελματική τους πορεία, 

- να επιλέξουν επαγγέλματα που το παιχνίδι τους συνέστησε να εξετάσουν, 

- να μάθουν για επαγγέλματα που θα συνιστούσαν στους μαθητές, οι 

συμμαθητές, οι γονείς, οι φίλοι τους κ.λπ., 

- να μάθουν τι πρέπει να κάνουν για να λειτουργήσει σωστά η εικονική τους 

πόλη και θα κάνει τους κατοίκους της ευτυχισμένους. 

 

Το C-Game δημιουργήθηκε ως μέρος του έργου ERASMUS+ και προορίζεται κυρίως για 

μαθητές ηλικίας 12-14 ετών. 

 

Το C-Game είναι δωρεάν, 

διαδικτυακό, διαθέσιμο στο κοινό 

και με δυνατότητα αναπαραγωγής 

σε επιτραπέζιους υπολογιστές, 

φορητούς υπολογιστές και tablet 

με καλή σύνδεση στο διαδίκτυο 

και πρόγραμμα περιήγησης το 

Google Chrome. 

2 Παιχνίδι 

Οι περισσότεροι μαθητές ηλικίας 12-14 ετών δεν χρειάζεται να λάβουν κάποιες οδηγίες για 

το παιχνίδι. Απλώς δώστε τους τη διεύθυνση web του παιχνιδιού: 

 

 

Σας συνιστούμε να περιηγηθείτε στον Οδηγό 

του παιχνιδιού που αφορά στους μαθητές και 

εσείς, να δοκιμάσετε το παιχνίδι και να φτάσετε 

τουλάχιστον στο επίπεδο 2. 

 



4 
 

Τα γραφικά του παιχνιδιού είναι υψηλής ανάλυσης και συνήθως χρειάζονται λίγο χρόνο για 

να φορτωθούν. Συχνά συμβαίνουν «παγώματα» με κυμαινόμενες ταχύτητες σύνδεσης στο 

διαδίκτυο. Συνιστάται η χρήση του πλήκτρου λειτουργίας "F5" για επαναφορά της 

σύνδεσης και επαναφόρτωση.  

3 Είσοδος στο παιχνίδι 

Η είσοδος στο παιχνίδι (και εγγραφή) μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους: 

 

1) Μέσα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τον κωδικό πρόσβασης: το σύστημα 

αποθηκεύει και τις δύο πληροφορίες και αποστέλλει αυτόματα μια νέα πρόσκληση 

σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης.  

2) Κωδικός μαθητή: η απόκτησή του περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο. 

3) Ως επισκέπτης: Σε αυτή την περίπτωση δεν αποθηκεύονται τα δεδομένα του 

παιχνιδιού. 

4 Συντονιστές 

Εάν θέλετε να παρακολουθείτε την 

πρόοδο μιας ομάδας μαθητών, το 

πρώτο βήμα είναι να ζητήσετε έναν 

κωδικό πρόσβασης για την είσοδο του 

συντονιστή στη διεύθυνση 

info@ison.gr. Θα σας εισάγουμε εμείς 

στο σύστημα, και θα σας στείλουμε 

έναν κωδικό πρόσβασης από τη 

διεύθυνση info@c-game.cz . 

 

Μπορείτε να εισέλθετε ως συντονιστής 

από την αρχική οθόνη του παιχνιδιού (βλ. 

εικόνα). 

 

Αφού εισαγάγετε το email και τον κωδικό 

πρόσβασής σας, έχετε την επιλογή να 

εισαγάγετε μια τάξη. Μπορείτε να 

δημιουργήσετε όσες τάξεις χρειάζεστε. 

 

Σε κάθε τάξη μπορούν να προστεθούν 50 

μαθητές. Για την προστασία των 
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προσωπικών δεδομένων, πληκτρολογήστε μόνο το αρχικό γράμμα αντί για το επώνυμο. 

Μετά την εισαγωγή των μαθητών, θα 

δημιουργηθούν κωδικοί (ένας 

εξαψήφιος συνδυασμός γραμμάτων / 

αριθμών) στην καρτέλα "Μαθητές", τους 

οποίους μπορείτε να εκτυπώσετε μέσω 

της οθόνης εκτύπωσης και να τους 

μοιράσετε στους μαθητές πριν από το 

παιχνίδι. 

 

Εάν έχετε δημιουργήσει πολλές τάξεις, 

μπορείτε εύκολα να επιλέξετε μόνο τους 

μαθητές μιας τάξης, εάν γράψετε το 

όνομα της τάξης στο πλαίσιο κάτω από την επιγραφή "Τάξη". 

 

Τα παράθυρα στην καρτέλα "Πόλεις" έχουν τις ίδιες λειτουργίες, όπου μπορείτε να 

φιλτράρετε τόσο τάξεις όσο και μεμονωμένους μαθητές. Κάθε πόλη που αναφέρεται εδώ 

χτίστηκε από έναν παίκτη, ενώ κάθε παίκτης μπορεί να χτίσει πολλές πόλεις. 

 

Στην καρτέλα "Πόλεις", μπορείτε να παρακολουθήσετε σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι 

μαθητές, τον πληθυσμό που έφτασαν, την ικανοποίηση, τον αριθμό των κτιρίων που 

κατασκευάστηκαν και τις κενές θέσεις εργασίας (επαγγέλματα).  

Κάνοντας κλικ στην πόλη στην καρτέλα "Κτίρια", θα έχετε μια επισκόπηση του πώς 

απάντησε ο μαθητής στο κουίζ του 1ου επιπέδου του παιχνιδιού. Στην καρτέλα 

«Επάγγελμα» βρίσκονται οι απόψεις του μαθητή για την απόδοση του επαγγέλματος. 

5 Ανατροφοδότηση παιχνιδιού  

Η ανατροφοδότηση μετά το παιχνίδι, είναι πιο σημαντική από το ίδιο το παιχνίδι. 

 

Για ατομική και ομαδική συζήτηση για την αξιολόγηση του κουίζ και του τεστ εικόνων 

επιπέδου 1 παιχνιδιού, βρείτε πληροφορίες σχετικά με την Τυπολογία της προσωπικότητας 

και το εργασιακό περιβάλλον του Holland. Χωρίς γνώση αυτής της τυπολογίας, δεν θα 

πρέπει να συζητήσετε το αποτέλεσμα του τεστ με τους μαθητές. Στο παιχνίδι, υπάρχει μια 

σύντομη περιγραφή της τυπολογίας στην καρτέλα "Το προφίλ ενδιαφέροντός σας", η οποία 

ανοίγει στους μαθητές μόνο αφού κατασκευαστούν όλα τα κτίρια στο 1ο επίπεδο του 
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παιχνιδιού. Και για αυτόν τον λόγο, καλό θα ήταν να τελειώσετε το παιχνίδι μέχρι να 

ανοίξετε την καρτέλα. 

6 Σενάρια για ομαδική εργασία 

6.1 Αριθμός πληθυσμού της πόλης 

 

Στόχος: Να παρακινήσετε τους μαθητές να παίξουν και να φτάσουν στον μεγαλύτερο 

δυνατό αριθμό κατοίκων. 

 

Οι μαθητές σε ομάδες προτείνουν πού και πώς θα καταγραφούν οι αριθμοί των κατοίκων 

της πόλης. 

 

1) Οι μαθητές σε ομάδες προτείνουν το πού και πώς θα καταγραφούν οι κάτοικοι της 

πόλης. 

2) Οι μαθητές καθορίζουν τον πληθυσμό-στόχο. 

3) Οι μαθητές έχουν ένα μπόνους για όποιον κερδίσει. 

4) Οι μαθητές δημιουργούν μια λίστα παικτών και τη δημοσιεύουν στον πίνακα 

ανακοινώσεων ή δημιουργούν έναν κοινόχρηστο πίνακα στο Google Drive. 

5) Κάθε παίκτης ενημερώνει τον πληθυσμό της πόλης του τουλάχιστον μία φορά την 

εβδομάδα. 

6) Οι μαθητές ανακοινώνουν τον νικητή, ο οποίος θα λάβει μπόνους. 

6.2 Αποστολές 

Στόχος: Να παρακινήσετε τους μαθητές να παίξουν αποστολές. 

 

Μέθοδος: 

1) Οι μαθητές έχουν την αποστολή να ολοκληρώσουν 5 αποστολές. 

2) Οι μαθητές διαγωνίζονται για να δουν ποιος/α μπορεί να ολοκληρώσει την 

αποστολή άψογα. 

6.3 Τυπολογία της προσωπικότητας και του εργασιακού περιβάλλοντος του 

Holland 

Στόχος: Οι μαθητές να εξοικειωθούν με την τυπολογία της προσωπικότητας και του 

εργασιακού περιβάλλοντος του Holland. 
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Μέθοδος: 

1) Εισάγετε τους μαθητές στην τυπολογία της προσωπικότητας και του εργασιακού 

περιβάλλοντος του Holland. 

 

John L. Holland (1919-2008) αφοσιώθηκε στη μελέτη της προσωπικότητας και της επιλογής 

της σταδιοδρομίας. Αυτό έγινε καθώς συνειδητοποίησε στην έρευνά του ότι οι 

διαφορετικοί τύποι προσωπικότητας ταιριάζουν σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα. 

Έτσι κατάφερε να καθιερώσει τη θεωρίας του: 

- Ένας σημαντικός παράγοντας για την ικανοποίηση από την εργασία είναι η 

αλληλεπίδραση μεταξύ του τύπου προσωπικότητας και του εργασιακού 

περιβάλλοντος, 

- Άτομα του ίδιου τύπου προσωπικότητας δημιουργούν συγκεκριμένα περιβάλλοντα 

εργασίας, 

- Οι άνθρωποι που εργάζονται σε περιβάλλον παρόμοιο με τον προσωπικό τους τύπο 

είναι πιο πιθανό να είναι επιτυχημένοι και ικανοποιημένοι στην επαγγελματική τους 

ζωή. 

 

Με βάση τη στάση απέναντι στα πράγματα και στους ανθρώπους, στις ιδέες και στα σκληρά 

δεδομένα, ο Holland όρισε έξι διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας και εργασιακού 

περιβάλλοντος 

- R –Ρεαλιστικός τύπος 

- I – Ερευνητικός τύπος 

- A – Καλλιτεχνικός τύπος 

- S – Κοινωνικός τύπος 

- E – Επιχειρηματικός τύπος 

- C – Συμβατικός τύπος 

 

Η τυπολογία του Holland έχει γίνει κυρίαρχη στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Στη 

βάση του δημιουργήθηκαν μια σειρά από διαγνωστικά εργαλεία και αποτέλεσε επίσης 

έμπνευση για την ανάπτυξη άλλων διαγνωστικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στον 

επαγγελματικό προσανατολισμό. 

 

Ούτε οι άνθρωποι ούτε τα περιβάλλοντα εργασίας συνήθως επισημαίνονται αποκλειστικά 

από έναν από αυτούς τους έξι τύπους. Επομένως, για καλύτερο χαρακτηρισμό, συνήθως 

χρησιμοποιεί κανείς τρία γράμματα με τη σειρά του επικρατέστερου τύπου. Π.χ. στον τύπο 

RIA αρέσει να εργάζεται με τα χέρια του (R), αλλά τείνει επίσης να εφευρίσκει νέα 

πράγματα (Ι) και έχει καλλιτεχνικές τάσεις (Α). 

 

Ο Holland μετέτρεψε την τυπολογία του σε εξάγωνο, το οποίο περιέχει επίσης ορισμένες 

κανονικότητες που δεν είναι εμφανείς με την πρώτη ματιά. Είναι ιδιαίτερα η θέση των 

τριών γραμμάτων στο εξάγωνο. Εάν τα γράμματα είναι γειτονικά (π.χ. συνδυασμός 



8 
 

γραμμάτων ανεξάρτητα από τη σειρά RIA, IAS, RCE, CES κ.λπ.), στη συγκεκριμένη 

προσωπικότητα δεν υπάρχει σύγκρουση και η επιλογή επαγγέλματος θα πρέπει να είναι 

ευκολότερη. Αντίθετα, εάν τα γράμματα βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές του εξαγώνου 

(π.χ. συνδυασμός RAE, ISC ανεξάρτητα από τη σειρά τους), υπάρχει μια αξιοσημείωτη 

αντίφαση σε σχέση με πράγματα και ανθρώπους, με ιδέες και δεδομένα κλπ. 

 

2) Αντιγράψτε και διανείμετε το φύλλο εργασίας «Φύλλο εργασίας: Προφίλ ενδιαφερόντων 

Holland» στους μαθητές σας και ακολουθήστε τις οδηγίες. 

 

3) Παρέχετε ανατροφοδότηση στους μαθητές σας. Συζητήστε μαζί τους εάν ο τριψήφιος 

κωδικός RIASEC, αντιστοιχεί σε αυτό που θεωρούν ότι είναι. 
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Οι άνθρωποι που 

απολαμβάνουν τη συντροφιά 

άλλων ανθρώπων αρέσει να 

βοηθούν, να συμβουλεύουν, 

να διδάσκουν, να 

θεραπεύουν και να 

φροντίζουν τους άλλους. 

 Φύλλο εργασίας: Προφίλ ενδιαφερόντων Holland 

- Διαβάστε προσεκτικά την περιγραφή των έξι τύπων προσωπικότητας στο εξάγωνο όπως 

ορίζονται από τον John L. Holland και κυκλώστε ό,τι ισχύει για εσάς. 

- Για τον τύπο προσωπικότητας στον οποίο κυκλώσατε περισσότερο, γράψτε έναν αριθμό 

(1) 

- Στη συνέχεια επιλέξτε τον τύπο προσωπικότητας για τη δεύτερη και την τρίτη θέση και 

σημειώστε τις με τον αριθμό δύο (2) και τον αριθμό τρία (3). 

- Γράψτε τον κωδικό RIASEC στον πίνακα κάτω από το εξάγωνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κωδικός RIASEC  

   

 

 

Άνθρωποι που τους 

αρέσει να μελετούν, 

να μαθαίνουν νέα 

πράγματα, να 

ερευνούν, να 

αναλύουν, να 

λύνουν διάφορες 

εργασίες και 

προβλήματα και να 

εφευρίσκουν νέα 

πράγματα και 

προσεγγίσεις. 

S-Social type 

„Helpers“ 

E-Enterprising type 

„Persuaders“ 

A-Artistic type 

„Creators“ 

C-Conventional type 

„Organizers“ 

I-Investigative type 

„Thinkers“ 

R-Realistic type 

„Do-ers“ 

Οι άνθρωποι που έχουν καλλιτεχνική κλίση 

αναζητούν ένα περιβάλλον στο οποίο δεν 

υπάρχουν αυστηροί κανόνες, τους αρέσει 

να ασκούν τη δημιουργικότητά τους, να 

παίζουν ένα μουσικό όργανο, να χορεύουν 

ή να παίζουν θέατρο. 

Άτομα που τους αρέσει να εργάζονται με 

δεδομένα, έχουν διοικητικές και 

αριθμητικές δεξιότητες, ασχολούνται με 

λεπτομέρειες και ακολουθούν οδηγίες 

που έχουν επινοήσει άλλοι άνθρωποι. 

Οι άνθρωποι που τους αρέσει να 

επηρεάζουν άλλους ανθρώπους, 

τους αρέσει να βρίσκονται σε 

ανώτερη θέση, ξέρουν πώς να 

πείθουν και να οδηγούν τους 

ανθρώπους, είναι 

προσανατολισμένοι στο στόχο και 

έχουν οικονομικούς στόχους. 

Άνθρωποι που 

προτιμούν να 

εργάζονται με τα 

χέρια τους και 

διάφορα εργαλεία, να 

χειρίζονται μηχανές, 

να καλλιεργούν φυτά, 

να φροντίζουν ζώα 

και να απολαμβάνουν 

τη φύση. 
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6.4 Το προφίλ με τα ενδιαφέροντά σας 

Στόχος: Οι μαθητές θα εξοικειωθούν με την τυπολογία της προσωπικότητας και του 

εργασιακού περιβάλλοντος του Holland. 

 

Μεθοδολογία: 

 

1) Οι μαθητές αρχικά τελειώνουν το παιχνίδι έτσι ώστε να ανοίξει η καρτέλα "Το 

προφίλ με τα ενδιαφέροντά σας" 

2) Οι μαθητές συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας «Το προφίλ ενδιαφέροντός σας» (βλ. 

επόμενη σελίδα). 

3) Οι μαθητές χωρίζονται σε 6 γκρουπ. Οι μαθητές σε ομάδες ζωγραφίζουν τα 6 

γράμματα του RIASEC σε ένα φύλλο χαρτιού και γράφουν επίσης πάνω του τα κύρια 

χαρακτηριστικά, τα οποία δίνονται στην εξήγηση της τυπολογίας της 

προσωπικότητας και του εργασιακού περιβάλλοντος του Holland. Τέλος τα 

τοποθετούν στην τάξη έτσι ώστε μια ομάδα των μαθητών μπορούν να τους 

χωρέσουν. 

4) Οι μαθητές συγκεντρώνονται στα γράμματα σύμφωνα με το ποιο γράμμα βρήκαν 

ότι είναι το ισχυρότερο στη σειρά του τεστ εικόνας. 

5) Οι μαθητές διαβάζουν και συζητούν αν τα χαρακτηριστικά, τους ταιριάζουν. 

6) Η ομάδα επιλέγει έναν ομιλητή που θα πει στην ολομέλεια πόσοι μαθητές 

εξέφρασαν θετική γνώμη για το αποτέλεσμα του τεστ εικόνας τους.  
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  Σελίδα "Το προφίλ με τα ενδιαφέροντά σας". 

 

Για να συμπληρώσετε αυτή τη σελίδα, πρέπει να 

ανοίξετε την "Σύνοψη πληροφοριών για το παιχνίδι 

σας" 

και μετά "Το προφίλ 

ενδιαφέροντός σας". 

Εάν δεν μπορείτε να το ανοίξετε, 

πρέπει να χτίσετε τα υπόλοιπα 

κτίρια του 1ου επιπέδου του 

παιχνιδιού και να γεμίσετε 

μερικές κενές θέσεις εργασίας. 

 

 Τα αποτελέσματα του "Προφίλ με τα ενδιαφέροντά 

σας" περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες.  

 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα: 

Ποσοστό %  Σειρά γραμμάτων 

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

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

 

Αποτέλεσμα 

Ποσοστό %  Σειρά γραμμάτων 

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

             

 

Αποτέλεσμα τεστ μέσα από τις εικόνες 

Ποσοστό %  Σειρά γραμμάτων 

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

             

Τα αποτελέσματα και των δύο δοκιμών ταιριάζουν ή είναι πολύ διαφορετικά; 
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6.5 Προφίλ 4 εικονικών προσώπων 

Στόχος: Να μάθετε την τυπολογία της προσωπικότητας και του εργασιακού περιβάλλοντος 

του Holland 

 

Μεθοδολογία: 

1) Αντιγράψτε και μοιράστε το φύλλο εργασίας «Προφίλ ενδιαφέροντος 4 εικονικών 

προσώπων» στους μαθητές και ακολουθήστε τις οδηγίες. 

2) Παροχή ανατροφοδότησης στους μαθητές. Συζητήστε μαζί το προφίλ τους. 

 

Λύση: 

1) Ο τριψήφιος κωδικός του Δημήτρη  

I - Ερευνητικός τύπος: 
επίλυση λογικών 
προβλημάτων 

C - Συμβατικός τύπος: 
εργασία με δεδομένα 

A - Καλλιτεχνικός τύπος: του 
αρέσει να χρησιμοποιεί τη 
δημιουργικότητά του 

 

2) Ο τριψήφιος κωδικός της Άννας 

A - Καλλιτεχνικός τύπος: της 
αρέσει να σχεδιάζει 

I - Ερευνητικός τύπος: της 
αρέσει να μαθαίνει νέα 
πράγματα 

S - Κοινωνικός τύπος: της 
αρέσει να συνεργάζεται με 
γιατρούς 

 

3) Ο τριψήφιος κωδικός του Γιώργου 

E – Επιχειρηματικός τύπος: 
του αρέσει να διευθύνει ένα 
γυμναστήριο, πείθει τους 
πελάτες του γυμναστηρίου 
να εκτελούν σωστά τις 
ασκήσεις 

S – Κοινωνικός τύπος: του 
αρέσει να φροντίζει τους 
πελάτες της στο 
γυμναστήριο 

A – Καλλιτεχνικός τύπος: 
του αρέσει να χρησιμοποιεί 
τη δημιουργικότητά της για 
να δημιουργήσει μια 
ευχάριστη ατμόσφαιρα στο 
γυμναστήριο 

 

4) Ο τριψήφιος κωδικός του Παναγιώτη 

R - Ρεαλιστικός τύπος: της 
αρέσει να απολαμβάνει να 
εργάζεται με χέρια και 
εργαλεία 

E - Επιχειρηματικός τύπος: 
της αρέσει να διευθύνει 
επιχείρηση στον τομέα του 

I - Ερευνητικός τύπος: της 
αρέσει να αναζητά τρόπους 
επισκευής και κατασκευής 
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   Φύλλο εργασίας: Προφίλ των 4 εικονικών προσώπων 

Διαβάστε προσεκτικά τι λέει κάθε άτομο για τον εαυτό του και γράψτε τον τριψήφιο κωδικό 

RIASEC. 

 

Δημήτρης, κοινωνιολόγος, ερευνητής 

Ο Δημήτρης είπε για τον εαυτό το του: "Μου αρέσει περισσότερο να λύνω λογικές 

καταστάσεις και προβλήματα και μου αρέσει να τα αναζητώ και να χρησιμοποιώ τη 

δημιουργικότητά μου όταν τα λύνω. Μου αρέσουν τα διάφορα παζλ, όπως επίσης μου 

αρέσει και να παίζω παιχνίδια στρατηγικής. Με ενδιαφέρουν οι επιπτώσεις της κοινωνικής 

αλλαγής στην κοινωνία." 

Ο κωδικός RIASEC 

   

 

Άννα, επιστημονικός και ιατρικός εικονογράφος 

Η Άννα είπε για τον εαυτό το της: "Από μικρή μου άρεσε να ζωγραφίζω διάφορα πράγματα. 

Μπορώ να ζωγραφίσω και αφηρημένα και πολύ ρεαλιστικά αντικείμενα, τα οποία τα 

χρησιμοποιώ στη δουλειά μου. Με ενδιαφέρει πολύ η ιατρική και μου αρέσει να μαθαίνω 

νέα πράγματα. Μου αρέσει να δουλεύω με γιατρούς και να σχεδιάζω ρεαλιστικές εικόνες 

για αυτούς.” 

Ο κωδικός RIASEC 

   

 

Γιώργος, ιδιοκτήτης γυμναστηρίου, προπονητής 

Ο Γιώργος είπε για τον εαυτό το του: " Μου αρέσει να ασχολούμαι με τον αθλητισμό, όπως 

επίσης και να καταρτίζω προγράμματα προπόνησης για άλλους και να τους καθοδηγώ να 

κάνουν σωστά τις ασκήσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος που το γυμναστήριο μου είναι 

δημοφιλές, που κατάφερα να δημιουργήσω μια ευχάριστη ατμόσφαιρα σε αυτό». 

Ο κωδικός RIASEC 

   

 

Παναγιώτης, συγκολλητής μετάλλων 

Ο Παναγιώτης είπε για τον εαυτό το του: "Μου αρέσει να δημιουργώ με τα χέρια μου. 

Μπορώ όχι μόνο να συγκολλήσω, αλλά και να επεξεργαστώ μεταλλικά υλικά με άλλους 

τρόπους. Έχω μια επιχείρηση που βασίζεται σε αυτό. Για ορισμένα προϊόντα, δημιουργώ εκ 

των προτέρων τεχνικά σχέδια". 

 

Ο κωδικός RIASEC 

   

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-Game guide for facilitators   

 
Project C-Game: Career guidance game in a city full of occupations  
 Č. 2019-1-CZ01-KA201-061204 
Output No O4-1 
Financed from ERASMUS+ program, 2019-2022 
Partners Asociace výchovných poradců, ČR 
 Národní vzdělávací fond, ČR 
 K.A.B.A. Slovakia, SK 
 TeCeMko, SK 
 Znam I Moga, BG 
 ISON, GR 
Datum October 2022 
 
Citation record FREIBERGOVÁ, Z. at all. (2022) C-Game guide for facilitators. Output 

O4-1. Project ERASMUS+. C-Game: Career guidance game in a city full 
of occupations. Národní vzdělávací fond, o.p.s. & Asociace 
výchovných poradců, z.s. Praha. 

 
 
 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά 

αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και 

η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν. 


