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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.

СТЪПКА 1: Концепцията на стаята на загадките
Сценарий:
Поради климатичните промени, отливите оставиха каналите на Венеция сухи, като
нивата на водата паднаха до -18 инча от средните 19 инча, месеци след тежки
наводнения. В момента градът се предполага, че трябва да изживява сезона на „acqua
alta“, от италиански – „висока вода“, който протича от октомври до март. Местните
доклади обаче описват приливите като „acqua bassa“ или ниски нива на водата,
показвайки изображения с емблематичните гондоли на града, на които се вижда степента
на отлива на водата. Кметът на Венеция Емилия Джилани винаги е твърдяла, че бързо
сменящите се нива на водата са свързани с изменението на климата.
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Reuters - https://www.reuters.com/video/watch/idOVE1FC0G1
Наскоро кметът на града реши да бъде домакин на голямо събитие на площада
Сан Марко, за да повиши нивото на осведоменост относно устойчивото проектиране и
как свръхпроизводството и свърхпотреблението могат да доведат до и без това високи
нива на замърсяване и токсични газове, които допринасят за глобалното затопляне и
изменение на климата. Събитието ще се фокусира върху това как устойчивото
проектирате е задължително, за да се съхрани автентичността на Венеция. Устойчивото
проектиране се гради на вярването, че проектирането е важен инструмент за създаване
на социална и екологична промяна. Проектирането включва всичко от инженерство,
индустриален и дигитален дизайн и архитектура до създаване на системи и
преживявания. Устойчивото проектиране може да бъде процес, професия или резултат.
През последното десетилетие стартираха много нови организации с нестопанска цел,
които предоставят консултации за устойчиво проектиране или се фокусират върху
проектирането като ключова теория за промяна.
Zer0Waste е много успешна организация във Венеция, Италия. Основният ѝ
фокус е да повиши нивото на осъзнатост за ползите от ефективно управление на
ресурсите и начините, по които рециклираме токсичните отпадъци и замърсяването; и
да насърчи индустриите, бизнесите и потребителите да рециклират с цел намаляване на
отпадъците. Екипът на ZeroWaste вярва, че икономическия растеж изисква намаляване
на екологичния отпечатък, който оставяме, променяйки начина ни производство и
консумация на стоки и ресурси. Намаляването на отпадъците ще ни помогне за
подсигуряване на храната и за преход към по-ефективна икономика от гледна точка на
боравене с ресурси. Освен това, намаляването на глобалните хранителни отпадъци на
ниво търговци на дребно и потребители също е важно за създаването на по-ефективни
производствени и снабдителни вериги.
Zer0Waste е сред номинираните организации от кмета на града за организиране
на цялото събитие. Екипът на организацията обаче трябва да докаже своите знания и
умения, като изпълни поредица от задачи, които кметът вече е решил.
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Игрови процес:
Като група ще трябва да влезете в ролята на екипа работещ за Zer0Waste, който
току що е получил информация, че Емилия Джилани е номинирала вашата организация,
от общо 9 други, да поемете отговорност за организиране на събитието на площад Сан
Марко. В момента се намирате в офиса на кмета, където сте били поканени, за да
изпълните няколко задачи и да получите финансирането. Кметът ви е поставил следния
въпрос:

„Назовете трите индустрии, които са най-вредни за
околната среда поради свръхпотребление?“
Ако екипът на Zer0 Waste успее да докаже, че може да реши всички задачи в
рамките на предоставеното време, кметът ще позволи на организацията да организира
цялото събитие и да получи финансиране от 300 000 евро, за да продължи да развива
каузата си. За Zer0Waste е много важно да получи това финансиране, за да може да се
поддържа, особено след пандемията с Covid-19, която предизвика огромно свиване на
приходите. Ако организацията не успее да получи финансирането и да организира
събитието, 50% от служителите ѝ ще трябва да бъдат съкратени и организацията няма
да успее да реализира каузата си. Трябва да побързате защото крайният срок за
изпълнение на задачата, която кметът е поставил е 45 минути. Ако не успеете да решите
загадките, друга организация ще получи финансирането и Zer0Waste ще изпадне в тежко
положение в следващите години поради трудности, с които се е сблъскала наскоро.

СТЪПКА 2: Подготовка на материалите:
Подредба на стаята
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Сценография:
Стаята трябва да съдържа:
●

●

Бюро, стол и всичко друго, което може да се намери в един офис като канцеларски
материали.
o На бюрото трябва да има:
▪ Цитати1.1
▪ Кутия 1 с 4-цифрен катинар (пин код: 4135)
● В Кутия1 поставете:
o Схема2.1
o Схема2.2
o Кръстословица2.3
o ABC2.4
o Заключена раница на стола на бюрото с 5-цифрен катинар (пин код:
91145)
▪ Вътре в раницата трябва да има:
o Документ3.1
o Кутия2 [заключена (пин код: 2030)]
▪ В Кутия2 трябва да има:
o Схема4.1
o Схема4.2
Думите „климатични промени“, „домакинства“, „икономика“ и „околна среда“
трябва да бъдат написани на малки парчета хартия и да бъдат скрити на различни
места из стаята.
o Уверете се, че числата 2-0-3-0 са написани на гърба на всяко парче, както
е илюстрирано в Задача 3.

Подготовка и пренареждане:
В началото и в края на играта се необходимо да си отделите време за подготовка
(приблизително 20 минути) и за пренареждане (около 10 минути), за да подготвите и
складирате 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.
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Как да подредите стаята / Ред на задачите:
Задача 1:
Разпечатайте следните 3 цитата и ги поставете някъде из офиса на кмета, на произволни
места.
Тези 3 цитата съдържат четири (4) числа, които ако се поставят в правилния ред ще
могат да отключат заключената кутия, която се намира на бюрото.
Верния ред на числата е: 4 13 5 – играчите ще намерят верния ред само ако се сетят, че
трябва да подредят цитатите по азбучен ред, на база на името на човека, който е казал
всеки от цитатите.
1. Annie Leonard (4)
2. Aristotle (13)
3. Mahatma Gandhi (5)

Цитати1.1 ↓
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Задача 2:
След като екипът успее да отключи кутията, ще намери следните улики.
Схема2.1 ↓

По-голямата част от производството на влакна е синтетично и идва от изкопаеми горива.
Схема2.2 ↓
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Ако играчите последват Схема2.1, за да решат Кръстословица2.3, ще открият, че има 5
букви, които изпъкват (буквите I, A, A, D и E)

Кръстословица2.3 ↓

Отговорите на кръстословицата можете да намерите долу, но НЕ ТРЯБВА да ги включвате
в кутията.(НЕ включвайте в кутията)
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Ако участниците разберат, че всяка буква съответства на едно число от уликата по-долу
(ABC2.4), те ще намерят следния 5-цифрен пин код: 9-1-1-4-5.

ABC2.4↓
Шифър за заместване на числа

Играчите трябва да разберат, че ако използват всички предоставени по-горе улики, ще
намерят 5-цифрен пин код (9-1-1-4-5), който отключва раницата, която се намира на
стола пред бюрото.
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Задача 3:
След като екипът отключи раницата, която се намира на стола пред бюрото, там ще
намерят следните документи, както и друга заключена кутия (с 4-цифрен катинар).
Документ 3.1↓
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В този документ липсват следните думи (в следния ред):
1.
2.
3.
4.

климатични промени
домакинства
икономика
околна среда

Тези думи трябва да бъдат написани на малки листчета, които са скрити на различни
места в стаята.

климатичните
промени

домакинствата

икономиката

околната среда

На гърба на съответното листче хартия, написвате следните числа, в този ред: 2-0-3-0

2

0

3

0

Ако се вкарат в правилния ред в катинара на заключената кутия, тя ще се отключи и ще
разкрие четвърти пъзел.
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Задача 4:
В последната кутия, играчите трябва да намерят следните схеми
🡨 Схема4.1

.
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Схема4.2↓

ФИНАЛ:
С помощта на всички събрани улики и решени загадки, участниците трябва да открият,
че трите най-вредни индустрии за околната среда поради свръхпотребление са:
●
●
●

Текстилната индустрия (Мода)
Хранителната индустрия (Земеделие)
Автомобилната индустрия (Транспорт)
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Необходими материали:
Материали за разпечатване:
Проверете папката на Google Drive дали съдържа всички елементи, които трябва да бъдат
разпечатани.
В тази папка трябва да намерите следните документи:
●
●
●
●
●
●
●
●

Цитати1.1
Схема2.1
Схема2.2
Кръстословица2.3
ABC2.4
Документ3.1
Схема4.1
Схема4.2

(Редът е този, в който елементите се появяват в играта.)

Материали, които трябва да добавите:
●
●
●
●

●
●

●
●

●
●

●

2
1
2
1

заключени кутии
раница
четири цифрени катинара
пет цифрен катинар

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
игровите 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

17

●

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, материи и т.н.

Списък за рестартиране:
●
●

●

●
●

Уверете се, че Цитат1.1 е на бюрото.
Поставете обратно в Кутия 1 следните улики:
o Схема2.1
o Схема2.2
o Кръстословица2.3
o ABC2.4
o Заключете отново кутията
Поставете обратно в Кутия 2 следните улики:
o Схема4.1
o Схема4.2
o Заключете отново кутията
Поставете Кутия 2 в раницата, заедно с Документ3.1 и заключете отново
раницата.
Разпръснете думите „климатични промени“, „домакинства“, „икономика“ и „околна
среда“ из стаята.

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 модератора 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.
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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.
● 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.
2.
3.
4.

Задача 1: Азбучният ред е важен при цитатите.
Задача 2: 2020 г. беше критична за текстилната индустрия.
Задача 2: цветове върху текстила, цветове върху кръстословицата.
Задача 3: празните места могат да се запълнят с думи, но числата са тези, които
променят всичко.
5. Задача 4: Спомнете си какво ви помоли да намерите кметът.

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 мин
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Изходът на играта

Поздравления!
Поздравления, вие демонстрирахте добър екипен дух! Събирайки всички документи и
намирайки всички улики успяхте да намерите решение на всички поставени от кмета
задачи и да разберете, че трите най-вредни индустрии за околната среда са
текстилната, хранителната и автомобилната. Според ООН всеки трябва да допринесе
за намаляване на емисиите на CO2, за да се намали свръхпотреблението и
свръхпроизводството и да се спаси околната среда и икономиката. След като успяхте
да решите всички загадки, получавате правото да организирате голямото събитие на
площад Сан Марко. С новите знания, които придобихте ще можете да информирате
служителите
на
Венеция
за
ефектите,
които
свръхпотреблението
и
свръхпроизводството имат върху климатичната криза. И не на последно място,
Zer0Waste ще получи 300 000 евро.
Можете да се гордеете със себе си.

За съжаление не успяхте да завършите мисията си навреме…
Бяхте съвсем близо до финала! Всичко, което трябваше да направите беше…

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. Разбрахте ли как трите споменати в играта индустрии оказват влияние на
околната среда?
2. Защо намаляването на / облачни услуги / бюлетините е толкова важно за бизнеса?
3. Бяхте ли чували за свръхпотребление, свръхпроизводство, текстилна /
хранителна / автомобилна индустрия, емисии на CO2 и тъкани, базирани на
изкопаеми горива, преди играта?
4. Какви нови знания придобихте от играта?
5. Какво е положението във вашата страна по отношение на Целите за устойчиво
развитие, Планът 2030 г. и Европейския зелен пакт?
При необходимост могат да се зададат и следните въпроси:
6.
7.
8.
9.

Как беше за вас цялостното преживяване на тази стая на тайните?
Какви нови прозрения придобихте по време на играта?
Коя загадка беше най-предизвикателна за вас?
Навързването на всяка улика беше ли смислено за вас?
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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
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