Капсула на времето „Професии на бъдещето“ – конкурс за млади хора на
възраст 13-19 години
Млади хора на възраст от 13 до 19 години, готови ли сте за работните места на бъдещето?
Можете ли да си представите професия от 2050 година, която все още не съществува?
Имаме предизвикателство за вас – уаствайте в конкурса за младежи от 13 до 19-годишна
възраст и споделете своята визия за професия от бъдещето.
Включете се сега!
Можете да се включите по два начина:
Посетете сайта на проекта Future Time Traveller's и изтеглете играта „Пътешественик във
времето“. Тя ще ви отведе в далечната 2050 година с мисията да проучите бъдещето и да
станете негов посланик.
Играта ще ви помогне да разберете как ще се промени светът в следващите десетилетия,
какви промени и предизвикателства ще донесе бъдещето, кои ще са тенденциите, които
ще трансформират света на труда.
Имате възможност и да изпратите своята идея за професия на бъдещето и директно чрез
електронния формуляр тук.
И в двата случая трябва да опишете как си представяте професия, която все още не
съществува, но може да възникне през следващите години.

Опишете ни как си представяте професия, която все още не съществува, но може да
възникне през следващите години:

Как ще изглежда тази професия? Какви задачи ще включва? Кой ще я упражнява и какви
умения ще са необходими за това?
Можете да опишете бъдещата работа в един от следните формати:
•
•
•

в кратко есе (до 500 думи);
в PowerPoint презентация (до 5 слайда и някои изображения);
в кратък видеоклип (до 1 минута).

Участвайте в конкурса и можете да спечелите някои от нашите страхотни техно награди –
HD action камера, раница със соларно зарядно или очила за виртуална реалност с вградени
слушалки.
Най-интересните описания на професии на бъдещето ще бъдат популяризирани на
уебсайта и Facebook страницата на проект Future Time Traveller, както и в други
комуникационни канали.

ПРАВИЛА НА КОНКУРСА (CONTEST RULES)
Конкурсът Time Capsule „Работа на бъдещето” е насочен към млади хора на възраст от 13
до 19 години и има за цел да повиши тяхната осведоменост и да провокира мислене за
работните места на бъдещето, как те се появяват и уменията, които ще изискват.
Конкурсът е част от проекта „Бъдещо време“, проект № 590221-EPP-1-2017-1-BGEPPKA3-PI-FORWARD, съфинансиран от Европейската комисия. Проектът се изпълнява
от консорциум от 7 организации: Фондация на бизнеса за образованието - България
(координатор); CTI - Гърция; EBCC - Португалия; CIAPE - Италия; Aspire-Igen Великобритания; Институт за иновации в обучението - Германия; и Университета в Лодз Полша.

Допустимост
Конкурсът е отворен за участници от България, Гърция, Германия, Италия, Полша,
Португалия и Великобритания, родени между 01.01.2000 и 31.12.2006.

Кандидатстване
За да участвате в конкурса, изпълнете следните стъпки:
1. Посетете уебсайта на проекта http://future-time-traveller.eu и се присъединете към нашата
онлайн кариерна игра в 3D виртуален свят. Тя ще ви отведе на пътуване до 2050 година.

Ще трябва да минете през различни мисии, които ще ви запознаят с работата на
бъдещето.
2. В мисия 6 ще трябва да представите идеята си за бъдеща работа, която все още не
съществува. Можете да участвате чрез един от следните формати:
•
•

•

кратък текст (есе), изпратен директно в онлайн формуляра;
кратко 1-минутно видео (компютърно генерирани анимации, колажи, визуализация и т.н.),
обясняващо как си представяте работата на бъдещето. Видеоклипът трябва да бъде качен
в YouTube.com и връзката към него трябва да се постави в онлайн формуляра. Видеото не
трябва да съдържа изображения на деца или други частни лица без тяхното съгласие.
кратка презентация до 5 слайда. Презентацията трябва да бъде качена на SlideShare.net, а
линкът към нея трябва да бъде копиран в онлайн формуляра.

Нито един от тези формати няма приоритет. Всички идеи ще бъдат оценявани въз основа
на критериите, изброени по-долу.
Един участник може да представи повече от една идея, но той / тя може да спечели само
една награда в конкурса.
Участниците предоставят доброволно право на използване на интелектуални продукти,
представени в конкурса, при спазване на разпоредбите на Закона за авторското право и
сродните му права.
Участниците носят отговорност, че предоставените данни и интелектуални продукти не
нарушават Закона за авторското право и сродните му права.
Организаторите на конкурса имат право да дисквалифицират участниците, които са
нарушили правилата на конкурса.
Организаторите си запазват правото да променят или заменят конкурсните награди и / или
да променят правилата и правилата на конкурса, както и когато е необходимо, без
предизвестие.
Участниците имат право да получат наградите само в случай, че те / техните родители /
попечители изпратят попълнен онлайн формуляр за регистрация, и декларация за съгласие
с правилата на конкурса.
Участниците дават право на организаторите на конкурса да популяризират
интелектуалните продукти, създадени за конкурса в комуникационните канали на проекта
Future Time Traveler - уебсайт http://future-time-traveller.eu, Facebook страница
https://www.facebook.com /Future.Time.Traveller, бюлетини и други комуникационни
канали.

Краен срок
Конкурсът стартира през юни 2019 и приключва на 31 декември 2019.

Оценяване
Подадените идеи ще бъдат оценявани по следните критерии:
•
•
•

оригиналност и креативност;
яснота и убедителност на описанието;
качество на презентацията, включително грамотност

Процесът на оценка ще предприеме няколко стъпки:
1. Националните организатори ще изберат идеите, които отговарят на тези критерии и
преминават в следващия кръг. Най-добрите от тях ще се класират директно за финалния
етап.
2. Най-добрите идеи ще бъдат публикувани във Facebook страницата на проекта и ще бъдат
гласувани от обществеността. Най-популярните публикации, набрали най-много
харесвания, споделяния и коментари в социалните медии, ще се класират за финалния
етап.
3. Професионално жури, съставено от експерти по кариерно ориентиране, образование,
пазар на труда и др., ще изберат победителите във всяка страна.

Във всяка партньорска държава по проекта (България, Гърция, Германия, Италия, Полша,
Португалия и Великобритания) ще бъдат обявени три национални награди
Партньорите по проекта, които са координатори на конкурса на национално ниво, ще се
свържат по имейл с победителите в съответната държава. В случай, че не бъде получен
отговор в рамките на 7 работни дни след изпращане на имейл, ще бъде избран друг
победител.

Награди
Победителите ще бъдат официално обявени през февруари 2020 на сайта и Facebook
страницата на проект Future Time Traveller.
•

•

Участниците, представили трите най-добри описания на професии от бъдещето във всяка
държава, ще получат материални награди – HD екшън камера, раница със соларно
зарядно и очила за виртуална реалност с вградени слушалки. Те ще бъдат поканени на
националното финално събитие в края на 2020 г. Наградените идеи ще бъдат включени в
електронна книга и ще бъдат популяризирани чрез мрежата Euroguidance в цяла Европа.
Участниците, които са получили най-високи оценки и най-много харесвания в конкурса, ще
получат сертификат, а техните идеи ще бъдат представени на уебсайта на проекта Future
Time Traveler в секцията Time Capsule и на страницата във Facebook.

ЛИЧНИ ДАННИ (PRIVACY)

Участвайки в конкурса, участниците потвърждават, че са прочели и приели условията,
описани тук. Участниците са съгласни, че личните данни, включително име, пощенски
адрес, телефонен номер и имейл адрес могат да бъдат:
•
•

•
•

•
•

•
•

•

събирани, обработвани, съхранявани и използвани по друг начин за целите на
провеждането и администрирането на конкурса или наградите;
използвани за удостоверяване на самоличността на участника, пощенския адрес и
телефонния номер в случай, че участникът бъде награден, както и за доставяне на
съответните награди от конкурса;
използвани за изпълнение на допълнителни условия на конкурса или за контакт с участник
в отговор на всеки въпрос, подаден от такъв участник;
споделени от организаторите или от друга страна, упълномощена от тях страна, ако такова
действие е необходимо, за да се съобразят с изискванията на закона, в защита на правата
на интелектуална собственост или в интерес на финансиращата организация.
Описание на наградените практики и инструменти и имената на победителите ще бъдат
публикувани онлайн;
Вашите лични данни ще останат в базата данни на проекта, докато резултатите от конкурса
бъдат публикувани и полезно експлоатирани. Личните данни ще бъдат изтрити най-късно
една година след последното действие във връзка с конкурса.
Събраните лични данни и цялата информация, свързана с оценката, ще бъдат изтрити найкъсно шест месеца след края на проекта.
Участниците имат право по всяко време да оттеглят съгласието си за електронна
комуникация и доставка на документи и да актуализират информацията за контакт. За да
упражняват тези права, участниците могат да изпратят искане на електронна поща:
Future.Job.Contest@gmail.com
Участниците, които искат техните данни да бъдат заличени или да оттеглят съгласието си
по време на конкурса, приемат, че това автоматично ще прекрати участието им в конкурса,
тъй като те не могат да бъдат включени в списъка на участниците, без да се записват
техните данни.

За повече информация – Future.Job.Contest@gmail.com

