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Препоръчителен сценарий и формуляри за групова 

пилотна проверка на играта C-Game 

(ученици/студенти1 под ръководството на фасилитатор) 
 
 

1 Въведение 
 

Първо, ви благодарим за желанието да участвате в пилотната проверка на играта C- Game, 

която се разработва от проектно партньорство на 6 институции от 4 държави в рамките на 

проекта ERASMUS+, наречен "Игра за кариерно ориентиране в град, пълен с професии". 

 
Партньори по проекта: 

- Асоциация на педагогическите съветници, z.s., Чешка република - координатор 

на проекта 

- Звено за подпомагане на услугите по ориентиране на Националния фонд за 

обучение, o.p.s., Чешка република 

- K.A.B.A Словакия 

- TeCeMko, Словакия 

- Знам и мога, България 

- ISON Psychometrica, Гърция 

 
Повече информация за проекта можете да намерите на https://project.c-game.cz/  
 
 

2 За играта 
 

C-Game е безплатна и достъпна на адрес https://play.c-game.eu . 

 

C-Game има амбициозната цел да представи на целевата група ученици на възраст 

между 12 и 14 години по атрактивен начин: 

- повече от 600 професии, 

и за всички тези професии: 

- примери за работни дейности, 

                                                           
1
 С цел опростяване, наричани по-долу "ученици". 

https://project.c-game.cz/
https://play.c-game.eu/
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- минимално ниво на образование, което обикновено се изисква от 

работодателите, 

- примери за инструменти, използвани в професията, и т.н. 

 
C-Game има няколко цели  
ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

• Да разучите и да обмислите: 

o голямото разнообразие от професии, които са необходими за щастлив 

живот в града, 

o и в кои от над 600-те професии, които учениците биха могли да 

видят, да изберат в кариерата си, 

o средно училище, което може да бъде подходящ избор за по-нататъшно 

образование, 

o техния професионален профил, 

o други източници на информация за кариерата и как да намерите и 

проверите данните, посочени в C-Game, 

o различни работни инструменти използвани в професиите. 

 
ЗА ФАСИЛИТАТОРИ 

• Подпомагане на груповите дискусии и насърчаване на учениците да мислят за: 

o тяхната кариера, 

o избора на професии, които C-Game им е препоръчала за разглеждане, 

o професии, които биха им били препоръчани от техните съученици, 

родители, приятели и т.н., 

o какво трябва да работи в един град, за да са щастливи жителите му. 

 
Играта може да се играе както в индивидуален режим, така и под ръководството на 

кариерен или образователен консултант, учител или родител, който може да придружава 

ученика, да му помага или да му възлага различни задачи (наричаме тази група лица 

"фасилитатори"). 

 

 

2.1 Играта и ролята на играча в нея 
 

Играчът става кмет на града. Избира името на града, взема решения за неговото 

развитие, влияе върху институциите и компаниите, които ще работят в града, както и 

върху броя на жителите и тяхната удовлетвореност. 

 

В първото ниво на играта можете да построите 24 сгради, разположени на картата. 

Картата е по-голяма от екрана на обикновения монитор и може да се премества по същия 

начин, както другите карти (натиснете и задръжте левия бутон на мишката). 

 
Сградата може да бъде построена, като натиснете бутона "Изгради сега" и отговорите  на 

два въпроса. Тук, моля, напомнете на учениците да отговарят ЧЕСТНО и че отговорът не 
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влияе на това дали сградата ще бъде построена или не. Тези въпроси се използват за 

определяне на професионалната ориентация на ученика, като се използва вградената в 

играта типология на професионалните интереси RIASEC на Холанд. 

 
След като щракнете върху построена сграда, ще се отвори карта на сградата с 

информация за нея и преглед на работните позиции, които могат да бъдат назначени в 

нея. В началото всички работни позиции са свободни и са предназначени за попълване. 

От играча зависи коя професия ще реши да наеме и кога ще го направи. 

 
След като кликнете върху "За професията", се отваря карта на професията, която съдържа 

основна информация за нея, описание на пет работни дейности, минимално ниво на 

образование, обикновено изисквано от работодателите, образец на няколко работни 

теми и примери за личностни изисквания и умения. Моля, посъветвайте учениците да 

прочетат тази информация. 

 
С бутона "Обратно към сградата" играчът се връща от картата с професията към картата 

на сградата, където може да започне да попълва свободните места с бутона "Наемане". 

Запълването на свободни работни места се извършва чрез разговор с виртуален уеб 

портал, който задава въпроси, коментира отговорите и насърчава играчите да 

предприемат по-нататъшни стъпки. За да се запълни свободното място, трябва да се 

отговори на няколко въпроса. 

 
След построяването на всяка сграда броят на жителите автоматично се увеличава, както и 

след заемането на работното място. 

 

Във всяка сграда избраните свободни позиции са маркирани с ключ. След като заеме 

последната, играчът има възможност да заеме всички останали с едно кликване. 

 

Нарастването на населението само по себе си не е крайната цел на играта. В лявата 

част на екрана на града има 8 кръга с пиктограми - 8 показателя за функционалността на 

града (здравеопазване, административни услуги, образование, транспорт и т.н.). След 

като поставите курсора върху отделния показател, ще видите до каква степен даденият 

показател е запълнен с построени сгради и свободни места. Ако щракнете върху някой от 

8-те показателя, ще се отвори списък на сградите, които са включени в даденото ниво на 

играта. Освен това зад името на всяка сграда, съответстваща на един от 8-те показателя, 

има символ в града. 

 
В горната част на екрана има хоризонтална лента за превъртане, маркирана с пиктограма 

на заглавия на момичета и момчета. Върху нея има две цифрови стойности. 

 

Първата е броят на жителите, постигнат от играта, а втората е броят на жителите, който е 

бил зададен като цел за дадено ниво на играта. 
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Входът за фасилитаторите е 

от главната страница на играта. 

Страницата на фасилитатора има 3 
раздела: 

Класове, Ученици, Градове. 

Classes (Класове): използвайте 

бутона , за да създадете 

Върху скалата, отбелязана с усмивка, има обобщаващ показател, основан на стойностите 

на гореспоменатите 8 показателя за функционалността на града. Той изразява общата 

удовлетвореност на жителите на града. Стойността му е представена в проценти. 

 
Друга скала, отбелязана с червена и бяла цел, показва успеха при запълването на 

свободните работни места. За всеки 5 последователни правилно попълнени обяви се 

получава определен бонус. 

 
Диамантената скала показва точките за постигнатите цели (обикновено наричани 

"постижения" на английски език), които са достъпни от второто ниво на играта. 

 
В горния десен ъгъл, като кликнете върху синия бутон с 3 хоризонтални ивици, се отваря 

"Информационно табло", което съдържа обобщение на хода и резултата от играта. 

Таблото с резултати обобщава резултатите от играта, например достигнато население на 

града, тяхното удовлетворение, постигнати цели и профила на RIASEC, получен от теста в 

1-во ниво на играта. 

 

 

3 Фасилитатора и наблюдаване на напредъка на групите от ученици 
 

Всеки, който работи с ученици на възраст между 12 и 16 години, може да стане 

фасилитатор на C-Game. Всеки, който иска да даде възможност на учениците да влязат в 

играта с помощта на кодовете за ученици, да наблюдава напредъка на тяхната игра и да 

получи материали за индивидуални интервюта с ученици относно тяхното бъдещо 

образование и професионално развитие. 

 
 

 

клас, в който можете да регистрирате ученици с бутона . Можете да 

създавате произволен брой класове и произволен брой ученици в тях. 
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Ученици: системата автоматично генерира 

кодове за вход индивидуално. Копирайте ги 

и раздайте на учениците. Те могат да 

използват тези кодове не само когато 

работят в класната стая, но и от другаде. 

 

Градове: тук можете да следите напредъка в 

играта на отделни ученици. Колко сгради са 

построили, колко свободни работни места са 

запълнили, как са отговорили на тестовете, 

какъв профил на RIASEC е създаден от 

техните отговори и т.н. 

 

 

4 Формуляри, посветени на пилотната проверка 
 

Следните формуляри, които са приложени към документа, се използват за 

документиране на процеса на пилотно валидиране и на обратната връзка от учениците и 

фасилитаторите. 

 
Формуляр № 1: C-Доклад за напредъка на пилотната проверка на играта 

 Формулярът е предназначен за фасилитатори, които активно 

управляват процеса на пилотна проверка. Фасилитаторът го попълва 

при всяко групово събитие с ученици. 

 
Формуляр № 2: Участници в пилотната проверка на C-Game 

 Заглавието на формуляра се попълва от фасилитатора. Учениците 

попълват с ръка първото си име, постигнатия брой на жителите и 

постигнатото удовлетворение на жителите. 

 
Формуляр 3:  Моят избор на професия 
 Фасилитаторът моли учениците да попълнят този въпросник два 

пъти: 
  а) преди да влезете в играта; и 
 б) след края на играта. 
 

Учениците могат да попълнят въпросника онлайн или на хартиен 
носител с молив. Неговата онлайн версия е достъпна на адрес: 
https://surveys.nvf.cz/index.php/667178?lang=bg  
 

За да се запази анонимността и същевременно да се съпоставят двата 
въпросника, попълнени от един ученик, водещият трябва да 
гарантира, че всеки ученик попълва двата въпросника с един и същ 
код. 

 

https://surveys.nvf.cz/index.php/667178?lang=bg
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5 Препоръчителен сценарий за пилотна проверка с група ученици 
 

1) Подготовка на фасилитатора преди пилотирането 

- Фасилитаторът отваря онлайн играта C-Game, запознава се с нея, опитва се да 
построи няколко сгради и да заеме няколко професии, преглежда всички 
отметки и т.н. 

- Формуляр № 1: запознава се със съдържанието му, коригира дължината на 
полетата за отговори или решава как по друг начин ще запише отговорите на 
учениците, разпечатва 1х, 

- Формуляр № 2: разпечатайте 2 пъти 

- Формуляр № 3 може да бъде попълнен от учениците онлайн или на хартия и с 
молив: 

o Онлайн: Фасилитаторът проверява дали онлайн въпросникът е наличен. 
Ако отговорът е "да", подготвя за всеки ученик малко листче с името на 
ученика, уникалния цифров код (под който ученикът ще попълни онлайн 
формуляр № 3) и адреса на онлайн формуляр № 3. Ако онлайн 
въпросникът не е наличен, продължава се работа с хартия и молив. 

o Хартия-молив: Фасилитаторът разпечатва два екземпляра от формуляр 
№ 3 за всеки ученик и им предоставя уникален цифров код. Необходимо 
е да се организира така, че всеки ученик да попълни два формуляра № 3 
с един и същ уникален код. 
 

 

2) Дейности на фасилитатора по време на урока с учениците (в идеалния 
случай в компютърната зала) 

- Фасилитаторът обяснява целта на формуляр № 3: 

o Участвате в пилотно валидиране на играта и нейният създател се 
интересува от степента, в която играта може да повлияе на вашите 
професионални решения. По тази причина създателите на играта ви 
молят да попълните един и същ формуляр преди и след играта. 
Предварително ви благодарим за неговото попълване. 

- Учениците трябва да попълнят първия екземпляр на формуляр № 3 преди 
играта: 

o Онлайн: Всеки ученик получава лист хартия с адреса на онлайн формуляр 
№ 3 и уникален цифров код. Учениците са инструктирани да проверят 
полето ПРЕДИ ИГРАТА. Фасилитаторът следи за попълването и 
изпращането на онлайн формуляра. 

o Хартия-молив: Всеки ученик получава по един хартиен екземпляр от 
формуляр № 3. Учениците са инструктирани да го обходят ПРЕДИ 
ИГРАТА. Фасилитаторът избира попълнените формуляри и ги проверява. 

- Ако е възможно, фасилитаторът прожектира играта на екрана, запознава 
учениците с играта, нейните стъпки и елементи. Обяснява целта на играта (да се 
научи колкото се може повече за различните професии) и целта на пилотното 
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тестване (проверка на механизма на играта, интуитивно управление на играта, 
разбираемост на задачите, забавление от играта и т.н.). Казва на учениците 
колко минути трябва да играят. 

- Фасилитаторът моли учениците да включат компютрите и им казва адреса на 
играта/написва го на дъската. 

- Фасилитаторът се разхожда между скамейките и наблюдава учениците по 
време на играта, отговаря на въпросите и ги записва във формуляр № 1. Когато 
няма достатъчно място за отговори, той записва отговорите на отделен лист. 

 

3) Дейност на фасилитатора преди изключване на компютрите на учениците с 
играта 

- Фасилитаторът моли учениците да му обърнат внимание, оставя ги да се 
разходят и да попълнят формуляр № 2. Проверява формуляра и го запазва. 

- Помолете учениците да изключат играта и компютрите. 
 

4) Дейност на фасилитатора след изключване на компютрите на учениците с 
играта 

- Фасилитаторът провежда структурирано групово интервю. Структурата на 
интервюто е част от Формуляр № 1 в точка 8. 

- Записва отговорите на учениците във Формуляр № 1. Когато няма достатъчно 
място за отговорите, записва отговорите на отделен лист хартия. 

- След края на груповото интервю фасилитаторът моли учениците да попълнят 
втория формуляр № 3: 

o Онлайн: Учениците попълват същия уникален код като при първото 
попълване на формуляр № 3. Учениците са инструктирани да отбележат 
квадратчето СЛЕД ИГРАТА. Фасилитаторът следи за попълването и 
изпращането. 

o Хартия-молив: Всеки ученик ще получи втори екземпляр от формуляр № 

3. Учениците са инструктирани да обикалят СЛЕД ИГРАТА. Водещият 
избира попълнените формуляри и ги проверява. 

 
 

5) Дейност на фасилитатора след урока 

- Попълва формуляр № 1 в електронен вид. 

- Попълва формуляр № 2 и го подписва. 

- Проверява дали попълнените формуляри № 3 (хартия-молив) могат да се 
сдвояват (ПРЕДИ ИГРАТА, СЛЕД ИГРАТА) и дали не съдържат данни, от които би 
могло да се разбере кой ученик е попълнил въпросниците. 

- Изпраща всички формуляри по един от следните начини: 

o На хартиен носител по пощата на адреса: 
1606 София, бул Прага 8  

o В електронен вид (най-добре pdf) на електронна поща: 
ivo.dimitrov@znamimoga.org  

mailto:ivo.dimitrov@znamimoga.org
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6 Препоръчително време за пилотна проверка 
 

Съществуват два препоръчителни варианта за време за пилотна проверка на C-Game. 

Те се различават по това дали двата урока, които са необходими за пилотната 

проверка, следват един след друг. Независимо дали ще изберете Вариант А (два 

последователни урока) или Вариант Б (два урока с разлика от една седмица), или ще 

решите да го организирате по друг начин, моля: 

- следвайте процедурата за попълване на формуляра, 

- да дадете възможност на учениците да играят поне 30 минути, и 

- запазете 20 минути за груповото интервю под ръководството на учителя. 
 
 

Вариант А: Два последователни урока 

1. урок (45 минути) 2. урок (45 минути) 

Протоко 
ли 

Дейност Протоко 
ли 

Дейност 

5 
Информация за проекта, играта 
и целта на пилотната проверка 

10 Самостоятелна игра 

10 
Попълване на първия формуляр 
№ 3 

5 Попълване на формуляр № 2 

 
30 

 
Самостоятелна игра 

10 
Попълване на втори формуляр 
№ 3 

20 Групово ръководено интервю 

 
Вариант Б: Два урока в разстояние на една седмица 

1. урок (45 минути) 2. урок (45 минути) 

Протоко 
ли 

Дейност Протоко 
ли 

Дейност 

5 
Информация за проекта, играта 
и целта на пилотната проверка 

10 Самостоятелна игра 

 

10 

 

Попълване на първия формуляр 
№ 3 

 

5 

Попълване на формуляр № 2: 
Учениците отчитат постигнатото 
удовлетворение и броя на 
жителите 

25 Самостоятелна игра 10 
Попълване на втори формуляр 
№ 3 

5 Попълване на формуляр № 2 20 Групово ръководено интервю 
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Формуляр № 1: Доклад за пилотна проверка на C-Game 
 
 

Не. Артикул 
Попълнете вербално или цифрово, 

или оградете отговора с кръгче 

1 Държава  

1.1 Град  

1.2 Дата  

2 
Дейността по проверка на пилотната група се 
проведе в: 

--- 

2.1 - основно училище Да / Не 
2.2 - средно училище Да / Не 

 

2.3 
- в детска/младежка организация, 

институция, клуб 
Да / Не 

2.4 - в друга организация (посочете):  

3 Брой на учениците --- 
 
 
 
 

3.1 

 

 
Брой на учениците във възрастовите групи 

на възраст под 9 години: 
на възраст 10-11 години: 
на възраст 12-13 години: 
на възраст 14-15 години: 
на възраст 16-17 години: 

- повече от 18: 
 

3.2 Брой на учениците според пола им 
мъже: 
жени: 

4 Фасилитатори --- 
 

4.1 
Общ брой на участващите фасилитатори: 
- от които действащи: 

 

4.2 - в основното училище Да / Не 
4.3 - в средното училище Да / Не 

 

4.4 
- в детска/младежка организация, 

институция, клуб 
Да / Не 

4.5 - в друга организация (посочете):  

 
 
 
 
 

4.6 

 
 
 
Образователна ангажираност на 
фасилитаторите: 

 
 
 
 

педагогически съветници: 
съветници по професионално 

ориентиране: 
учители: 

членове на младежка организация: 
външни лектори: 

други: 

5 Подготовка на учениците преди играта --- 
 

5.1 
Продължителността на подготовката на 
учениците за играта в минути: 
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5.2 
Играта беше ли прожектирана на 
екрана/таблото за учениците? 

Да / Не 

5.3 Представихте ли играта на учениците? Да / Не 
 

5.4 
Обяснихте ли на учениците принципите на 
играта? 

Да / Не 

 

5.5 
Говорихте ли с учениците преди играта за 
избора на професия? 

Да / Не 

 

5.6 
Обяснихте ли на учениците типологията на 
Холанд за професионалната ориентация? 

Да / Не 

6 Продължителност на играта (в минути) --- 
 

6.1 
Средна продължителност на играта на 
учениците 

 

 

6.2 
Продължителност на груповата дискусия след 
играта 

 

7 Използвано цифрово оборудване --- 
 

 
7.1 

 
Брой на използваното цифрово оборудване 

настолни компютри: 
тетрадки: 
таблетки: 

мобилни телефони: 
 
 

7.2 

 

Дял на учениците на цифрово устройство 
една игра: % 

игра по двойки: % 
игра в тройки: % 

8 
Групово интервю под ръководството на 
фасилитатор 

--- 

 а) Играта като цяло --- 
8.1 Харесва ли ви играта?  

8.2 Лесно ли е да се използва играта?  

 

8.3 
Колко време ви отне да разберете принципа 
на играта? 

 

 

8.4 
Колко от вас са прочели инструкциите за това 
как да продължите играта? 

 

8.5 Хареса ли ви?  

 

8.6 
Играта ще има три нива. Искате ли да играете 
на следващото ниво на играта? 

 

 

8.7 
Ще покажете ли играта на някой извън тази 
група? 

 

8.8 Ще се върнете ли към играта от дома?  

8.9 Какво може да се подобри в играта?  

8.10 Какво не ви хареса в играта?  

 б) Градът --- 
8.11 Харесвате ли градските графики?  

 

8.12 
Харесва ли ви разположението на сградите в 
града? 

 

8.13 Как ви харесват използваните цветове?  

 

8.15 
Добър ли е размерът на шрифта и може ли да 
се чете? 

 

8.16 Разбрахте ли всички инструкции?  

8.17 Какво може да се подобри в града?  

8.18 Какво не ви хареса в града?  
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8.19 Какво липсва в града?  

 в) Карта на сградата --- 
8.20 Ясна ли е информацията в картата на сградата?  

8.21 Липсва ли някаква информация в картата?  

8.22 Какво може да се подобри тук?  

 г) Карта на професията --- 
 

8.23 
Как ви харесва съдържанието на картите с 
професии? 

 

 

8.24 
Прочетохте ли някаква информация в картата 
на професията? 

 

8.25 Искате ли да научите повече за професията?  

 д) Запълване на свободни работни места --- 
 

8.26 
Как ви хареса комуникацията при попълването 
на свободните работни места? 

 

8.27 Ясни ли бяха въпросите?  

 

8.28 
Кога започнахте да забелязвате, че 
населението ви се увеличава? 

 

 

8.29 
Интересува ли ви колко население е успял да 
достигне някой друг? 

 

 е) Информационно табло --- 
 

8.30 
Намерихте ли информацията, скрита в горния 
десен ъгъл до вашия псевдоним? 

 

 

8.31 
Ясна ли е информацията за хода на играта на 
информационното табло? 

 

 

8.32 
Какво може да бъде променено на таблото за 
управление? 

 

8.33 Какво липсва на таблото за управление?  

 ж) Мисии --- 
8.34 Играхте ли мисии?  

 

8.35 
Хареса ли ви да играете мисии? Беше ли 
фантастично? 

 

8.36 Ясни ли ви бяха мисиите?  

 е) Постижения --- 
8.37 Успяхте ли да получите постижения?  

8.38 Знаеш ли за какво ги имаш?  

 

8.39 
Построихте ли сгради, за да получите повече 
постижения? 

 

9 
Обратна връзка от фасилитаторите: Мнения 
на учениците 

--- 

9.1 Какво попитаха учениците преди играта?  

9.2 Как се държаха учениците, докато играеха?  

 

9.3 
Общуваха ли учениците с другите по време на 
играта? 

 

9.4 Какво попитаха учениците по време на играта?  

9.5 Какво попитаха учениците след играта?  

 

9.6 
Интересуваха ли се учениците от професиите, 
препоръчани в играта? 

 

 

9.7 
Какво е мнението на учениците за избора на 
тези професии? 
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10 
Обратна връзка от фасилитаторите: 
Собствени мнения 

--- 

10.1 Какво е мнението ви за играта?  

 

10.2 
Може ли играта да помогне на учениците да 
изберат професия? 

 

10.3 Какво друго може да съдържа играта?  

10.4 Какво ви харесва в играта?  

10.5 Какво не ви харесва в играта?  

10.6 Какво трябва да направим по-добре?  

 

10.7 
Имате ли други коментари? Чувствайте се 
свободни да ни ги съобщите! 
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Формуляр № 2: Участници в пилотната проверка на C-Game 

 
Вид на институцията/училището:2 ……............................................................................... 

Град: ……………………………………………………………………………………….. 

Дата: ……………………………………………………………………………………….. 

Име на фасилитатора: ……………………………………………………………………………………….. 

Имена и функции на други 

Участващи възрастни: ........................................................................................... 

 ........................................................................................... 

 ........................................................................................... 

 ........................................................................................... 

 

Списък на участващите ученици 
 

 

Не 
Първо 

име 
Постигнато 
население 

Постигната 
удовлетвореност 
на населението 

 

Не 
Първо 

име 
Постигнато 
население 

Постигната 
удовлетвореност 
на населението 

1    16    

2    17    

3    18    

4    19    

5    20    

6    21    

    22    

8    23    

9    24    

10    25    

11    26    

12    27    

13    28    

14    29    

15    30    

 

Подпис на фасилитатора  .......................................... 
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Този въпросник е анонимен. 
Получените данни ще бъдат използвани изключително за пилотната проверка на 

C- Game, ще бъдат обобщени и представени изключително в анонимен вид. 

 

 

Формуляр № 3: Моят избор на професия 

 

 

1) Идентификационен код (номер/псевдоним) за попълване на въпросника преди и 
след играта: 
................................................................................................................................. 

 

2) Оградете кръгчето, когато сте го попълнили:   ПРЕДИ ИГРАТА         СЛЕД ИГРАТА 

 
3) Отбележете с кръстче "Х" до каква степен сте съгласни/несъгласни със следните твърдения. 

Изберете само една възможност за всяка работна дейност. 

 

 
Твърдения 

Напълно 
съм 

съгласен 

Съгласен 
съм, но 

не 
напълно 

 

Нямам 
мнение 

Малко 
не съм 
съгласен 

Напълно 
не съм 

съгласен 

 ++ + 0 - -- 

a) Засега родителите ми планират 
бъдещето ми. 

     

b) Моите собствени планове за 
бъдещето са много неясни. 

     

c) Обсъждаме бъдещата си кариера в 
училище. 

     

d) Говорим за заетостта и пазара на 
труда с 
училищния/кариерния/образовате 
лния консултант. 

     

e) С моите приятели много говорим 
за това какво ще правим в зряла 
възраст. 

     

f) Говоря много с родителите си за 
това какво ще правя и в кое 
училище ще кандидатствам. 

     

g) Имам представа как ще живея 
след 10 години и къде ще работя. 
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4) Изберете едно твърдение, което най-добре отговаря на ситуацията ви: 
a) Вече съм избрала гимназията. 

Моля, напишете предмета на дейност на гимназията: 

........................................................................... 

b) Засега мисля за повече гимназии. 
c) Интересувам се от твърде много области, така че ще ми бъде трудно да избера 

подходящата гимназия. 
d) По-скоро съм сигурен в коя гимназия не искам да отида, отколкото в коя искам. 
e) Все още не се интересувам от избора на гимназия. 
f) Няма да кандидатствам в гимназията. 

 
5) Изберете едно твърдение, което най-добре описва вашата ситуация: 

a) Мисля си за една конкретна професия, която искам да упражнявам. 
Моля, напишете името на професията: 
............................................................................. 

b) Обмислям няколко професии от една професионална област (напр. 
здравеопазване, услуги, инженерство, библиотекарство). 

c) Обмислям няколко професии, повечето от които са от друга професионална 
област. 

d) Не мисля за конкретна професия, но съм избрал една професионална област. 
e) Не знам кои професии ме интересуват. 
f) Все още не мисля за бъдеща професия, но ще започна с това. 
g) Сега изобщо не се интересувам от бъдещата си професия. 

 
6) Поставете "X" до степента, в която се интересувате от изброените работни дейности. Изберете 

само една опция за всяка работна дейност. 
 

Работни дейности 
Интересува 

м се от 

Интересува 
м се, но не 

много 

Не знам 
нямам 
мнение 

Не ме 
интерес
ува 

Изобщо не 
ме 
интересу
ва 

 ++ + 0 - -- 

a) Работа, управление на оборудване, 
машини, устройства (с изключение 
на персонални компютри) 

     

b) Сглобяване, регулиране, ремонт на 
оборудване, машини, уреди 

     

c) Изработване, обработка и 
сглобяване на ръка и/или с ръчни 
инструменти 

     

d) Измерване, оценяване, изпитване с 
измервателни инструменти и 
системи 

     

e) Изобретяване, разработване, 
проектиране, конструиране на 
нови неща 

     

f) Провеждане на проучвания и 
анкети 

     

g) Ръчни дейности, които не изискват 
задълбочени познания 
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h) Изследване, оценка, контрол на 
хората 

     

i) Преподаване, образование, 
обучение на хора 

     

j) Погрижете се за хората, които се 
нуждаят от грижи 

     

k) Лечение и изцеление на хора      

l) Предоставяне на услуги на хората, 
обслужването им 

     

m) Предлага стоки, продукти, услуги, 
продава ги 

     

n) Изслушвайте хората, съветвайте ги, 
помагайте им да решават 
проблемите си 

     

o) Преговаряйте, убеждавайте      

p) Представяне пред повече хора      

q) Измисляне на работни процеси, 
планиране на работата 

     

r) Организиране на работата на 
хората 

     

s) Осигуряване на сигурност и ред, 
защита на хората и имуществото 

     

t) Отглеждане на растения      

u) Развъждане, грижа за животните, 
лечение 

     

v) Защита на природата и околната 
среда 
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Работни дейности 
Интересува 

м се от 

Интересува 
м се, но не 

напълно 

Не знам 
нямам 
мнение 

Не ме 
интерес
ува 

Изобщо не 
ме 
интересу
ва 

 ++ + 0 - -- 

w) Проектиране, програмиране, 
поддръжка на компютърни 
програми, приложения, системи 

     

x) Грижи се за компютри, програми, 
данни, помага на хората да работят 
с тях 

     

y) Изпълнение на числени, финансови 
и счетоводни задачи, оценка на 
данни, създаване на обобщения, 
графики и отчети. 

     

z) Вмъкване, записване, архивиране 
на данни, текстове 

     

aa) Писане, оценяване, редактиране на 
текстове, статии, книги 

     

bb) Пеете или свирите на музикални 
инструменти 

     

cc) Творете артистично, творчески      

 

 

Предайте въпросника на вашия учител / педагогически съветник / кариерен 
консултант 

 
Благодаря ви много за попълването! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"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." 

 


