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Въведение: 

Контекст: 
Проектът ELMET се опитва да допринесе за разработването на иновативни и съвременни 

възможности за продължаващо професионално образование и обучение (ПОО) чрез 

разработване на ресурси под формата на цялостен Инструментариум, който предоставя 

възможност на обучителите и експертите в продължаващото ПОО да създадат и 

използват образователни стаи на тайните (включително и дигитални стаи на тайните) 

като нов вид активна учебна методология, с помощта на която се развиват ключови 

умения и компетентности, които се търсят все повече в променящата се работна среда. 

 

Партньорски организации: 
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Цели на образователната стая на загадките: 
Целта на този сценарий за стая на загадките е да даде възможност на участниците да 

разберат концепцията за търсене на работа и да могат да разпознаят основните 

елементи, които правят някого „добър улов“ при кандидатстване за работа. Освен всичко 

друго стаята на тайните има за цел да развие комуникативните умения – като слушане и 

водене на преговори; критичното мислене – като адаптивност, креативност, критично 

наблюдение, находчивост и решаване на проблеми; лидерството – като вземане на 

решения, разрешаване на спорове, управление и наставничество; работната етика – като 

надеждност, „мултитаскинг“ и организираност; и работата в екип – като сътрудничество, 

справяне с трудни ситуации, осъзнаване на многообразието, нетуъркинг, умения за 

продажби и социални умения. 

 

 Не трябва да се забравя, че целта на стаята на тайните преди всичко е свързана 

с това да има забавление. Този инструмент обаче може да се използва и като 

образователен лост. В този случай, играта на тайните може да събуди любопитство и 

интерес по дадена тема, тук темата е свързана със социалното предприемачество. Ето 

защо е наистина важно да има време за дебрифинг с играчите, за да се обсъди 

съдържанието и педагогиката на играта на тайните. 

 

 

Големина на групата:  

2-5 участника 

Целева аудитория:  

Заети и безработни лица, особено нискоквалифицирани, дългосрочно безработни, 

мигранти и др. и активни професионалисти, които искат да подобрят своите умения и 

компетентности към нови работни среди. 
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СТЪПКА 1: Концепцията на стаята на загадките 

Сценарий: 
 „SmartSnap” е една от най-известните и реномирани агенции в Кипър когато става 

дума за изкуството на фотографията. SmartSnap от дълго време е първи избор на всеки 

професионалист, когато се търси да се наеме топ фотографска агенция с цел 

предоставяне на снимки с превъзходно качество, които да спомагат за изграждане на 

позитивен имидж на компанията сред настоящите ѝ и бъдещи клиенти. За да се 

възползват от предимствата на широка гама от услуги за редактиране на снимки, за 

бизнеса е важно да си сътрудничи с най-добрите корпоративни фотографи и редактори. 

За да имат достъп до изображения с най-високо качество, SmartSnap е подготвила списък 

с най-добрите фотографи, които са били наети от отдела по човешки ресурси на 

SmartSnap. Тези фотографи имат опит в няколко области на фотографията, като 3D 

изображения, Photoshop, фотография и видео продукция и др. 

 Преди няколко месеца, SmartSnap обяви, че стартира набиране на нови 

кандидатури и че кандидатите могат да изпратят автобиографията си и препоръки до 

отдел „Човешки ресурси“, където ръководителят на отдела ще прочете автобиографиите 

и ще реши кой да бъде нает. 

Ръководителят на отдела по човешки ресурси е взела решение февруари месец, 

че след двата кръга на интервюта на най-добрите трима кандидати, Оливия Уилсън е 

тази която ще бъде наета. 

Оливия обаче е изчезнала преди два дни и никой не може да открие настоящото 

ѝ местонахождение. Последният човек, който е видял Оливия е портиерът на SmartSnap, 

г-н Глен Кетъл: 

„Оливия беше в офиса си до късно този ден и когато си тръгваше 

изглеждаше много разстроена. Дори забрави да си вземе личните вещи от 

офиса. Мисля, че беше на същия ден когато чух Бранд мениджъра да 

споменава за нова публикация в социалните медии, която обявява 

пристигането на Оливия в компанията. Аз съм просто един стар портиер 

тук, но честно ви казвам тези социални медии ми звучат като нещо много 

опасно. Всеки знае всичко за теб и живота ти. Едно време нямаше такива 

неща.“ 

Неочаквано обаждане от семейството на Оливия съобщава на екипа, че Оливия е 

била отвлечена. Похитителят се е свързал със семейството на Оливия и той/тя иска 

откуп. Кой е отвлякъл Оливия все още е мистерия, но разследващият екип е чул 

историята на г-н Глен и пътува към офисите на SmartSnap, за да разследва мястото и да 

намери улики, които да ги отведат до похитителя. 

Игрови процес:  
 Като група трябва да влезете в ролята на разследващия екип, който току що е 

пристигнат в компанията SmartSnap, да влезете в офиса на Оливия и да установите дали 

има улики там, които да ви отведат до заподозрения. Трябва да действате бързо и да не 

губите време, защото похитителят е безмилостен.  
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 Имате на разположение лист и молив, за да запишете потенциалните заподозрени 

и да откриете какъв е техният мотив, за да отвлекат Оливия и съответно имат ли алиби. 

Също така ви е даден списък със заподозрени, който е съставен на база на проведеното 

до тук разследване. Кой е отвлякъл Оливия и какви са неговите/нейните мотиви? 

СТЪПКА 2: Подготовка на материалите: 

Подредба на стаята 

 

Сценография: 
Стаята трябва да съдържа: 

● Бюро, стол и всичко друго, което може да се намери в един офис като канцеларски 

материали. 

● На бюрото трябва да има  

o лепящи листчета (Бележка 1.1) 

o заключена кутия (заключена с 4-цифрен пин код [1253]). Кутията трябва 

да съдържа: 

▪ Смартфон, който съдържа следното: 

● Съобщение 2.1  

● Инсталирано приложение за разчитане на QR кодове. 

▪ Брошура 2.2 

▪ Insta 2.3 

▪ Списък 2.4 

o Лаптопът на Оливия (заключен с 6-цифрен пин код [222025]). В лаптопа 

трябва да бъдат качени следните улики: 

▪ Имейл 3.1 

▪ Следният линк, който ще отведе участниците до CV3.2.1 и CV3.2.2 

(https://drive.google.com/drive/folders/1_Ku6lUDf822WibQu84EDoGJ

HBEnORqAr?usp=sharing)  

https://drive.google.com/drive/folders/1_Ku6lUDf822WibQu84EDoGJHBEnORqAr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_Ku6lUDf822WibQu84EDoGJHBEnORqAr?usp=sharing
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▪ Бюлетин 3.3 

▪ Два QR кода (QR3.2.3 и QR3.2.4), които ще отведат участниците до 

две снимки. 

Подготовка и пренареждане: 
Времето за подготовка (приблизително 20 минути) и за пренареждане (около 10 минути) 

е необходимо в началото и в края на играта, за да се подготви и складира цялото 

оборудване. 

Организирането на стаята и планът за разпределение на уликите могат да помогнат на 

модератора на играта при изпълнение на тези стъпки.  

Проверете списъка за рестартиране. 

 За да избегнете неприятни изненади, се препоръчва винаги да преброявате 

отново материалите в края на всяка сесия и да проверявате статуса на сесията. 

Възможно е играчите да са оставили нещо написано в тетрадката, на някой игрови 

медиен носител или пък да се забравили в джоба си някоя от уликите. 

 

 

Как да подредите стаята / Задачите по ред: 
Преди участниците да влязат в стаята, получават списък с 6 заподозрени. 

Те не знаят нищо друго за тези 6 човека освен имената им. 
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🡨 Заподозрян 0.1 

1ва задача: 
На бюрото има лепящо листче, на което е написано следното: 

🡨Бележка 1.1.  

 

Тази бележка трябва да отведе участниците до задача 2. Времето посочено в бележката 

е 4-цифрен пин код за заключената кутия в задача 2. 

 

2ра задача: 
При отваряне на заключената кутия, участниците ще намерят четири улики 

● Улика 2.1. – смартфона на Оливия. 

● Улика 2.2. – брошура за Служител на годината. 

● Улика 2.3. – договорът на Оливия. 

● Улика 2.4. – екранни снимки на публикация във FB за новата позиция на Оливия 

и списък с 6 души, които са харесали публикацията. (6-те човека са същите от 

списъка със заподозрени) 

 

Улика 2.1: 
В смартфона на Оливия трябва да има поредица от съобщения с Ерика (която е 

Заподозрян 4). 

🡨 Съобщение 2.1. 

Това трябва да накара участниците да повярват, че Джон има причина да отвлече 

Оливия. 
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Улика 2.2. 
🡨 Брошура 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улика 2.3. 
🡨 Insta 2.3. 

Участниците трябва да направят връзката между двете дати от Улика 2.2 и Улика 2.3, 

за да преминат към Задача 3. 
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Улика 2.4. 
🡨 Списък 2.4. Списък на хората, които са харесали Insta 2.3. 

Това са същите хора, които фигурират в списъка със заподозрени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3та задача:  
Ако участниците са възприели уликите правилно, двете дати в Улика 2.2 и Улика 2.3 

трябва да им предоставят 6-цифрения пин код (222025), който отключва лаптопа на 

Оливия. Датата, на която Оливия пристига в офиса е била много щастлива и тази дата е 

важна за нея. 

В лаптопа на Оливия участниците ще намерят 3 улики. 

● Улика 3.1. – имейл от Нютън Майкъл (Заподозрян 2) 

● Улика 3.2. – две CV-та от други двама кандидати, които не са получили позицията. 

o Крис МакКей (Заподозрян 5) 

o Глория Кетъл (Заподозрян 6) 

● Улика 3.3. – бюлетин от предишното ѝ работно място. 
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Улика 3.1: 
🡨 имейл 3.1. 

Имейл от Нютън, в който той заявява, че много се вълнува за нея и че очаква с 

нетърпение да се срещнат. Той се намира в Брюксел в момента (АЛИБИ) 
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Улика 3.2.1: 

 
↑ CV3.2.1: Заподозрян 5 
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Улика 3.2.2: 

 
↑ CV3.2.2: Заподозрян 6 
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Тези два файла трябва да ги имаш качени в следната папка в Google Drive. Пряк път 

към тази папка има на десктопа на лаптопа на Оливия. 

https://drive.google.com/drive/folders/1_Ku6lUDf822WibQu84EDoGJHBEnORqAr?usp=shari

ng  

В същата папка има два QR кода, които трябва да отведат разследващия екип към 

социалните медии на двамата заподозрени. 

Улика 3.2.3 Улика 3.2.4 

 
 

QR3.2.3 води до посочения долу FB3.2.3  QR3.2.4 води до посочения долу FB3.2.4 

  
  

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1_Ku6lUDf822WibQu84EDoGJHBEnORqAr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_Ku6lUDf822WibQu84EDoGJHBEnORqAr?usp=sharing
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Улика 3.3: 
🡨 Бюлетин 3.3 

От бюлетина става ясно, че Изпълнителният директор на „Aperture“ – бившият 

работодател на Оливия, който е 3-ият заподозрян е в от миналия петък и ще остане там 

още две седмици. Това дава алиби на Г-н Лесли. 
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4-та задача: 
Последната задача се състои в това членовете на разследващия екип да направят 

брейнсторминг. 

Списък на заподозрените АЛИБИТА 

Джордж Алексей 
Джордж изглежда е много приятелски настроен към Оливия и ѝ е 
помогнал като е предоставил позитивна обратна връзка за нея на Нютън 
Майкъл, началника на отдела. 

Нютън Майкъл Нютън Майкъл е в чужбина, в Брюксел по работа. 

Джон Лесли 
Джон Лесли също е в чужбина, в Копенхаген, където е получил награда 
за „Aperture Studios“. 

Ерика Андерсън Ерика е най-добрата приятелка на Оливия. 

Крис МакКей 
Крис МакКей е просто нает от „Aperture Studios“ – най-успешната Фото 
агенция на годината. 

Глория Кетъл 

Глория Кетъл е най-пряко свързана с местопрестъплението. Дядото на 
Глория е г-н Глен Кетъл, който е портиер в „SmartSnap“, а Глория е 
качила негова снимка докато е на работното си място в социалните. 
Снимката е качена преди два дни когато Оливия изчезва.  

 

ФИНАЛ:  
С помощта на всички събрани улики и решени загадки, участниците трябва да достигнат 

до извода че от 6-те заподозрени, Глория е тази, която е най-пряко свързана с 

местопрестъплението.  

Обратът на сюжета в тази история е, че признанието на г-н Глен пред властите изглежда 

е фалшиво и подвеждащо, за да спаси внучката си.  

Участниците трябва да информират модератора на играта за своето решение и играта 

приключва тук. 

 

Необходими материали: 
 

Материали за отпечатване: 
Проверете папката на Google Drive дали съдържа всички елементи, които трябва да бъдат 

разпечатани. 

В тази папка трябва да намерите следните документи: 

● Заподозрян 0.1 

● Бележка 1.1 

● Брошура 2.2 

● Insta 2.3 

● Списък 2.4 

(Редът е този, в който елементите се появяват по време на играта) 
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Материали, които ще трябва да добавите: 
● Лаптоп 

● Заключена кутия 

● Смартфон 

● Един 4-цифрен катинар 

● Един 6-цифрен катинар 

Материали, които ще трябва да качите на лаптопа: 
● Имейл 3.1 

● CV 3.2.1 & CV 3.2.2 

● Следният линк на десктопа като иконка за бърз достъп 

https://drive.google.com/drive/folders/1_Ku6lUDf822WibQu84EDoGJHBEnORqAr?usp

=sharing 

● QR3.2.3 & QR3.2.4 

● Бюлетин 3.3 

 

 

  
● Препоръчваме ви да предоставите два разпечатани екземпляра на всички 

помощни материали за играта. 

● Препоръчваме ви да използвате бюро, лаптоп, смартфон, закачалка с палто на 

нея и чекмедже, което така или иначе имате. Не е необходимо да купувате нови 

за целите на играта. 

● Всички улики са създадени, да бъдат разпечатани в цветен формат. 

● Размерите на помощните материали също са важни. Разпечатайте материалите 

във формат А4 като изберете опцията "Actual size" (реален размер), а НЕ "Adjust" 

(регулиране). Някои улики може да трябва да се изрежат, сгънат и т.н. 

● Документите могат да бъдат ламинирани, за да се използват многократно във 

времето между отделните игрови сесии. При ламиниране обаче, визията губи от 

автентичността си. 

● Внимавайте, когато подготвяте игровата зона – уверете се, че помните локацията 

на всяка улика! Това ще ви позволи да следвате напредъка на участниците по 

време на играта и да им дадете правилните улики. 

● Може да бъде забавно за играчите да се объркат за някои от предметите в играта, 

мислейки си, че са улики. Въпреки това е препоръчително да премахнете книги, в 

които има стърчащи отметки, за да не нарушават играта (анотации, отметки, др.). 

Ако това действа прекалено ограничаващо, модераторът на играта може да 

предупреди играчите с напредването на играта, че това са предмети, които не 

трябва да се докосват. Имайте предвид, че честите прекъсвания на играта могат 

да нарушат потапянето на играчите в преживяването. 

● На играчите не трябва да се налага да местят тежки предмети, за това 

използвайте леки мебели, колички, пуфове, малки столове, платове и т.н. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_Ku6lUDf822WibQu84EDoGJHBEnORqAr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_Ku6lUDf822WibQu84EDoGJHBEnORqAr?usp=sharing
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Списък за рестартиране: 
● Уверете се, че бележка 1.1 е на бюрото. 

● Заключете смартфона и нека има Съобщение 2.1 качено на основния екран. 

● Поставете смартфона, брошура 2.2, insta 2.3 и списъка обратно в кутията. 

● Поставете лаптопа обратно върху бюрото в случай, че участниците са го 

преместили. 

● Уверете се, че имейл 3.1  е зареден на десктопа на лаптопа на Оливия. 

● Уверете се, че иконката за бърз достъп с линк към облачното пространство на 

SmartSnap се намира на десктопа. 

● Бюлетин 3.3 PDF е качен на десктопа. 

СТЪПКА 3: Проиграване на играта 

Модераторът на играта 
Неговата/нейната мисия:  

● Подгответе цялата игрова медия, подредете стаята и поставете всичко на мястото 

му;  

● Посрещнете играчите и ги потопете в атмосферата на мисията преди самото 

начало на играта;  

● Следвайте играта, за да можете да им помогнете, дайте им улики и съвет;  

● След като мисията приключи, модераторът на играта провежда дебрифинг на 

играчите, преминавайте през основните моменти на мисията. 

 НАСОКИ 

Съветваме модераторът на играта да остане малко настрана от групата в игровото 

пространство, за да даде необходимото пространство на играчите да се развиват 

самостоятелно и също така самите играчи да не се изкушават да питат за подсказки 

или да преценяват реакциите на модератора на играта 

 

Въведение към играта: 
Преди да започнете играта, в ролята си на модератор трябва да се представите и да 

обясните своята роля. Модераторът на играта е тук, в случай че участниците се нуждаят 

от помощ или са се изгубили в играта. 

Обяснете сценария в случай, че участниците все още имат някакви въпроси и им 

обяснете за таймера: 

1. Попитайте участниците дали имат предишен опит със стая на тайните и ако нямат 

им обяснете смисъла и механизмите на игрите на тайните. 

2. Дайте на участниците следните инструкции:  

● Останете в рамките на игровата зона, освен ако някоя от уликите не изисква 

от вас да излезете извън зоната. Ако се наложи, единствено най-младият играч 

може да напусне игровото очертание. 
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● Не е необходимо да използвате физическа сила, единствено ментална. Няма 

улики, които да са скрити на високо, така че не е необходимо да се катерите 

по мебелите. 

● Всяка улика се използва само по веднъж. 

● Не забравяйте да обясните на другите играчи какво правите и се вслушвайте 

един в друг.  

● Не се колебайте да разпределяте задачите. 

● И последно, не забравяйте да се забавлявате! 

 НАСОКИ 
Винаги е по-добре да дадете инструкциите и насоките за успех извън игровата зона, 

най-добре в някой тих кът където играчите могат да седнат и внимателно да изслушат 

модератора на играта. 

 

 

Подсказки: 
1. Джордж е винаги навреме; това е нещо, което на Оливия ѝ харесва. 

2. Дали е съвпадение, че Джордж е обявен за служител на месеца в същия ден, в 

който Оливия подписва договора си? 

3. Облачното пространство е важен инструмент за една компания, тъй като там 

различните отдели могат да качват файлове, папки, архиви и други инструменти 

свързани с работата им. 

4. Смартфоните са много полезни и има приложения, които могат да ни помогнат да 

сканираме кодове, които предоставят полезна информация. 

5. Начинът, по който човек се представя в социалните медии е важен, следователно 

е важно да внимаваме какво качваме там. 

 

Начало на играта 
Уверете се, че инструкциите са ясни на всички участници и когато потвърдят, че е така 

ги въведете в стаята и стартирайте таймера. Играта трябва да продължи 45 минути: 

► 45 min 

 

 

Ходът на играта 

 Поздравления! 

Поздравления, вие демонстрирахте добър екипен дух! Събирайки всички документи и 

намирайки всички улики успяхте да откриете похитителя. Използвахте уликите мъдро 

и успяхте да разпознаете кои са заподозрените, които имат алибита и кои са 

заподозрените, които са участвали в това престъпление. Благодарение на вас, на 
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уменията ви и на всички инструменти, които използвахте, властите сега пътуват към 

домовете на Глория Кетъл и Глен Кетъл, за да заловят заподозрените, да ги разпитат 

и да открият Оливия. Можете да се гордеете със себе си. 

 

 

 За съжаление не успяхте да завършите мисията си навреме…  

Бяхте много близо до финала! Всичко, което трябваше да направите беше да… 
 

 

На този етап от играта ако играчите имат желание могат заедно с модератора на играта 

да минат през загадките, които не са успели да разрешат и модераторът да им обясни 

процеса, който е било нужно да следват. 

Въпроси за дебрифинга:  
1. Разбирате ли по какъв начин дигиталната трансформация / технология / социални 

медии оказват влияние върху работата на дадена компания? 

2. Защо технологиите / облачните услуги / бюлетините са толкова важно за бизнеса? 

3. Бяхте ли чували за Google Drive / Dropbox / OneDrive / други облачни услуги преди 

играта? 

4. Какви нови знания усвоихте от играта? 

5. Каква е ситуацията във вашата страна по отношение на дигиталната 

трансформация и на публичните и частни компании? 

При необходимост могат да се зададат и следните въпроси: 

6. Как беше за вас цялостното преживяване на тази стая на тайните? 

7. Какви нови прозрения придобихте по време на играта? 

8. Коя загадка беше най-предизвикателна за вас?  

9. Навързването на всяка улика беше ли смислено за вас? 

10. Като цяло какво бихте извели като най-смислено от тази образователна игра? 

11. Чувствате ли, че научихте нещо повече от играта за търсенето на работа? 

12. Участвали ли сте в подобна образователна игра, било то стая на тайните или 

друга? Какво смятате за този образователен метод? 

13. Интересен/ефективен ли е? Моля споделете повече.  

14. Какво бихте могли да добавите, за да го направите по-интересно? 

Участниците и модераторът на играта могат да прегледат документите и намерените 

брошурите, за да обсъдят дефинициите и да се задълбочат в детайлите.  

Обратна връзка от страна на участниците 

 

 

 


