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

ученици на възраст 12-14 години. 
Но няма значение дали имате повече или по-малко години. 

 

 
Играта можете да намерите на адрес:

C-Game е безплатна, публично достъпна онлайн 
игра за кариерно ориентиране, която може да се 
играе на настолни компютри, лаптопи и таблети с 
добра интернет връзка и браузър Google Chrome. 

 

Графиката на играта е разработена във висока 
резолюция, което обикновено отнема известно 
време за зареждане. 

Често се появяват "замръзвания" при 
променливи скорости на интернет връзката. 

Използвайте функционалния клавиш "F5", за да 
възстановите връзката и да презаредите играта. 

 
 

  

Можете да влезете в играта по три начина: 
1) С помощта на електронна поща и парола: 
системата запаметява електронната ви поща и 
паролата. Ако я забравите, можете да поискате 
нова. Тя се изпраща автоматично веднага. 
Многократното използване на електронната 
поща ви гарантира повторно влизане в играта. 
2) С използване на код на ученика: можете да 
получите от упълномощен фасилитатор. 

3) Като гост: изиграната игра не се запазва и се 
губи. 

 

https://play.c-game.eu/
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Измислете си прякор 
 
. 

 

Изберете вашият гид и му дайте име. 

 

Дайте име и на града си. 

 

Вече сте в играта.  

Предлага ви се да преминете кратко обучение 
относно играта или да го пропуснете, но ако го 
направите в последствие ще ви е по-труднов 
играта. 

 

В обучението има кратки описания на 
елементите на играта, като например името на 
града ви и нивото, на което се намирате. 
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Ако кликнете върху някое от 8-те изображения на 
икономическите сектори на града в играта, ще 
научите кои сгради принадлежат към него в 
даденото ниво на играта и лесно ще разпознаете 
кои от тези сгради вече сте построили. 

 

  

В близост до изображенията на момче и момиче 
има две числа. Числото пред наклонената черта 
показва моменталния брой на жителите (в 
началото на играта има нула). 

За всяка построена сграда автоматично се 
добавят по 100 жители, а за всяко свободно 
работно място, което наемате - по 10 жители. 

Числото след наклонената черта е минималният 
брой жители, за да влезете в следващото ниво на 
играта. 

 

 

 

Успехът на играта се измерва и с 
удовлетвореността на жителите. 

Развивайте града равномерно във всичките 8 
икономически сектора и удовлетвореността на 
жителите ще се увеличи. 

 

 

 
 

Тук ви очаква мини-игра. 

Ако успеете да запълните поредица от пет 
последователни свободни места, ще спечелите 
още 10 жители. 
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Синият бутон с три бели ивици отваря 
"Информационно табло" с информация за хода и 
резултатите от играта. 

По-долу ще разберете какво се крие в 
"Информационното табло". 

 

 

 
 

Обучението завършва с първата ви построена 
сграда. 

 

 

 

  

Вашият гид ще общува с вас по време на играта 
чрез такива диалогови прозорци. 

Сървърът за работа ще комуникира с вас по 
същия начин при попълване на свободни 
позиции. 

 

 

 
 

В играта има 136 сгради и всяка от тях има 
собствена игрална карта. 

От нея ще научите коя институция или компания 
се намира в сградата и кои свободни работни 
места са налични там. 

Има информация за това към кой икономически 
сектор е причислена сградата и какъв е 
процентът на запълнените свободни работни 
места. 
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В играта има 609 свободни работни места. 

Всяко свободно работно място има собствена 
карта, съдържаща основна информация за 
дадената професия: трудови дейности, 
минимално изисквано образование, образец на 
трудови теми и примери за лични изисквания и 
умения. 

Тази информация се използва от сървъра за 
работа, когато се попълва свободно работно 
място. 

 

Всеки път, когато запълните 5 свободни места, 
ще ви бъде предложена мисия за изпълнение. 

Мисиите можете да намерите под 
изображението на диамант в горния десен ъгъл. 

 

В мисиите задачата ви е да преместите 
предложените налични професии в полето със 
съответното описание на работата.  

 

 

"Информационното табло" съдържа подробна 
информация за вашата игра. 

Има информация за броя на жителите и тяхната 
удовлетвореност. 

Тук ще намерите и преглед на това как 
изпълнявате отделните икономически сектори на 
града.  
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Важна част от таблото за управление е "Профил 
на интересите", който се отваря само след като 
сте построили всички 24 сгради в първото ниво 
на играта и сте попълнили няколко свободни 
работни места. 

 
 

1) Първа задача: 

Разберете кои сгради все още не сте построили: 
стъпка по стъпка преминете през всички 8 
икономически сектора на града. 

Можете да разпознаете построената сграда чрез 
синия бутон "Покажи на картата". 

Над синия бутон можете да видите и 
информация за това колко работни места са 
заети и колко са налични в дадената сграда. 

 

2) Втора задача: 

Постройте всички сгради от първото ниво на 
играта и попълнете някои свободни места, за да 
отворите второто ниво на играта. 

 

3) Трета задача: 

В "Информационното табло" щракнете върху 
"Редактиране на никнейм + преглед на 
създадените градове" (в средата на синьото 
кръгче) и проверете колко града сте създали. 

 
 

4) Четвърта задача: 

В "Информационно табло" отворете 
"Постижения". 

Постиженията се попълват автоматично тук. 
Зелените са вече постигнати, белите са отворени 
за вас, а сивите са все още затворени. 

Превърнете белите постижения в зелени =  
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постройте сградите, които липсват.   

5) Пета задача: 

Кликнете върху изображението на диаманта и 
изиграйте поне 2 мисии. 

 

6) Шеста задача: 

Отворете "Вашия профил на интереси" в 
"Информационното табло" и го разгледайте. 

Можете да видите сини и зелени плъзгачи до 
шестте букви. Това е оценка на теста, на който сте 
отговорили в първото ниво на играта. 

За да разберете какво означават буквите, 
прочетете внимателно типологията на личността 
и работната среда на Холанд. 

Щракнете върху синия бутон "Актуализиране на 
отговорите" и прегледайте отговорите си на 
викторината от първо ниво на играта, за да 
съответстват максимално на начина, по който я 
чувствате. 

Вижте как са преизчислени плъзгачите и 
препишете посочените проценти в таблицата с 
надпис "Постигнат %" под отделните букви. 

След това препишете реда на буквите в 
съседната таблица с наименование "Ред на 
буквите". Под "1" напишете буквата, която е 
получила най-висок процент. Под "6" напишете 
буквата, която е получила най-малък процент. 

 

Постигнати %  Ред на буквите 

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

             

7) Седма задача: 

Отворете отново "Вашия профил на интереси" в 
"Информационно табло". 

В долната част под синия бутон "Актуализиране 
на вашите отговори" е изписано в синьо 
"Отворете теста с кратинки". Щракнете върху 
това синьо заглавие. 

Направете теста и прехвърлете резултатите от 
него в таблиците, по същия начин, както в 
предишната задача: 
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Постигнати %  Ред на буквите 

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

             

8) Осма задача: 

Нека някой провери дали таблиците от задачи 6) 
и 7) са верни. Ако сте вкъщи, помолете някой от 
родителите да погледне двете таблици заедно с 
вас. 

Също така помолете родителя да прочете главата 
за типологията на Холанд и да я обсъди с вас. 

Ако сте в училище, със сигурност ще обсъдите 
резултатите от двете таблици, а учителите ви ще 
ги проверят и ще обяснят какво означават по 
отношение на профила на интересите ви. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководство за C-GAME за ученици   

 
Project C-Game: Career guidance game in a city full of occupations  
 Č. 2019-1-CZ01-KA201-061204 
Output No O4-2 
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) Ръководство за C-GAME за ученици. 

Output O4-2. 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. 

 
 
 
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява  

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се 

търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за 

информацията,съдържаща се в нея. 


