
На 11 юни Фондация на бизнеса за образованието проведе демонстрационно събитие по проект 
Future, в което се включиха повече от 40 участници - представители на Министерство на 
образованието и науката, Националната агенция за професионално образование и обучение, 
Агенцията по заетостта, Центъра за развитие на човешките ресурси, Българската асоциация за 
управление на хора, кариерни консултанти, обучители и образователни експерти. 
 

 
 
Представихме иновативната кариерна игра в триизмерен виртуален свят, която има за цел да 
запознае младите хора с професиите и уменията на бъдещето. Две млади момичета от поколението 
Z показаха как чрез различни мисии и предизвикателства играчите придобиват кариерни знания и 
умения.  
 



 
Играта „Пътешественик в бъдещето“ е европейска иновация, съчетаваща кариерното ориентиране 
за професиите на бъдещето с учене чрез игри в 3D виртуален свят. Играчите участват в играта със 
свои аватари и се телепортират в 2050 г. с мисията да разкрият как се променя светът на труда. 
Мисиите и предизвикателствата в играта помагат на играчите да научат повече за професиите на 
бъдещето и в същото време да развият редица кариерни умения. На страницата на проекта  ще 
откриете подробни инструкции как да създадете свой профил и да инсталирате играта. 
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Участниците в събитието се включиха и в работилница по кариерни иновации, в коти обмениха 
добри практики и генерираха идеи за нови кариерни игри и инструменти. Бяха представени и 
различни полезни съвети и насоки за създаването и прилагането на сценарии за игри в процеса на 
кариерно ориентиране. Презентациите от събитието са достъпни тук: http://future-time-
traveller.eu/bank-of-creative-ideas/  
 

 
 
Ето част от обратната връзка от събитието в София:  
 
„Полезен информационен ден! Цялостната идея за проекта Future e впечатляваща, но най-вече 
бях изумена от показаните резултати и разработените инструменти. Иска ми се да „се шуми“ 
повече около този проект и приложението му, да се продължава, да достигне до повече хора и 
да ги ангажира. Проектът има потенциал да запълни дупката между образованието и 
практическите икономически и индустриални потребности.“ 
 
В подкрепа на иновациите в кариерното ориентиране до 31.12.2019 г. партньорството FUTURE 
стартира Европейски конкурс за иновативни инструменти и инструменти за кариерно ориентиране. 
Събитието има за цел да насърчи и популяризира приложението на иновативни инструменти, 
интерактивни игри, сценарии, методи, платформи и други цифрови и традиционни/ недигитални 
инструменти, базирани на игри в кариерно ориентиране, информация и консултации. Конкурсът е 
отворен за професионалисти от всички европейски страни. Кандидатстването е само чрез онлайн 
формуляр до 31 декември 2019 г. 
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Консорциумът инициира и конкурс на тема „Капсула на времето: Професии на бъдещето“, насочен 
към младежи на възраст 13-19 г. от партньорските държави. Инициативата насърчава младите хора 
да подобрят познанията си за променящия се сят на труда, предизвикателствата, уменията на 
бъдещето и възникващите нови професии. Участниците могат да опишат своите идеи за бъдещи 
работни места в кратък текст, едноминутно видео или кратко представяне. Победителите ще 
получат раница със соларен панел, екшън камера и очила за виртуална реалност. Крайният срок е 
31 декември. Желаещите могат да се включат чрез играта „Пътешественик в бъдещето“ или да  
подадат своите идеи директно чрез формуляра за кандидатстване т- http://future-time-
traveller.eu/bg/mission-6-bg/ 
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