
Διαγωνισμός Χρονοκάψουλα (Time Capsule) "Δουλειές του Μέλλοντος" για 

νέους, ηλικίας 13 έως 19 ετών 

Νέοι άνθρωποι της Γενιάς Z, είστε έτοιμοι για τις δουλειές του μέλλοντος; Πώς φαντάζεστε μια 

δουλειά το 2050, η οποία δεν υφίσταται ακόμη; Εμείς σε προκαλούμε να Λάβεις μέρος στο 

διαγωνισμό για νέους, ηλικίας 13 έως 19 ετών και να μοιραστείς την οπτική σου σχετικό με το 

πώς πρόκειται να φαντάζουν οι δουλειές του μέλλοντος. 

Επιβιβάσου τώρα! 

Έχεις δύο τρόπους συμμετοχής: 

Μπες (Πήγαινε) στην ιστοσελίδα του Ταξιδιώτη στο Μέλλον (Future Time Traveller's) και λάβε 

μέρος στο παιχνίδι ταξιδιού στον χρόνο. 

Θα μεταβείς στο έτος 2050, όπου η αποστολή σου θα είναι να εξερευνήσεις το μέλλον και να 

γίνεις πρεσβευτής. 

Το παιχνίδι θα σε βοηθήσει να εξερευνήσεις το πώς ο κόσμος πρόκειται να έχει αλλάξει στο 

μέλλον, τι προκλήσεις θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει, όπως και ποιοι είναι οι βασικοί μοχλοί και 

ποιες οι τάσεις που θα σχηματίσουν τον κόσμο της εργασίας. 

Ή μπορείς να υποβάλεις την ιδέα σου απευθείας μέσω της φόρμας αίτησης πατώντας εδώ. 

Και στις δυο περιπτώσεις θα πρέπει να προετοιμάσεις μια σύντομη περιγραφή μιας δουλειάς που 

δεν υφίσταται ακόμα, αλλά μπορεί να αναδυθεί τις επόμενες δεκαετίες. 

Πες μας πώς θα σου φαινόταν αυτό: 

http://future-time-traveller.eu/el/future-time-traveller-2/
http://future-time-traveller.eu/el/mission-6-gr/


Πώς θα έμοιαζε αυτή η δουλειά στο μέλλον; Τι είδους διεργασίες πρόκειται να συμπεριλάβει; 

Ποιος πρόκειται να κάνει αυτή τη δουλειά και τι δεξιότητες αυτή απαιτεί; 

Εσύ μπορείς να περιγράψεις τη δουλειά του μέλλοντος με ένα από τους παρακάτω τρόπους: 

• σε μια σύντομη έκθεση ιδεών (μέχρι 500 λέξεις) 
• σε μία Παρουσίαση PowerPoint (μέχρι 5 διαφάνειες και μερικές εικόνες) 
• σε ένα σύντομο βίντεο (μέχρι 1 λεπτό) 

Λάβε μέρος στο διαγωνισμό και μπορεί να κερδίσεις ένα από τα βραβεία, παραλαμβάνοντας 

κάποιο από τα cool τεχνολογικά gadgets! 

Οι καλύτερες δουλειές του μέλλοντος μπορούν να προωθηθούν στην ιστοσελίδα του Ταξιδιώτη 

του Μέλλοντος (Future Time Traveller's) και στο Facebook, όπως και σε άλλα μέσα/διαύλους 

επικοινωνίας. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός Χρονοκάψουλα «Δουλειές του μέλλοντος» απευθύνεται σε νέα άτομα, ηλικίας 

13 με 19 ετών και έχει ως στόχο την τόνωση της συναίσθησής του, καθώς και την διέγερση 

σκέψεων για δουλειές του μέλλοντος, πώς μπορούν να εμπλακούν και τι δεξιότητες απαιτούνται. 

Ο διαγωνισμός αποτελεί μέρος του project Future Time Traveller, Project N° 590221-EPP-1-

2017-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Το project υλοποιείται από τη συνεργασία 7 οργανισμών: Business Foundation for 

Education - Βουλγαρία (συντονιστής); ΙΤΥΕ Διόφαντος – Ελλάδα; EBCC – Πορτογαλία; 

CIAPE – Ιταλία; Aspire-Igen – Ηνωμένο Βασίλειο; Innovation in Learning Institute, FAU – 

Γερμανία; and University of Lodz – Πολωνία. 

Δικαίωμα Συμμετοχής 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε από την Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Γερμανία, την Ιταλία, την 

Πολωνία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι είναι γεννημένοι μεταξύ 

01.01.2000 και 31.12.2006. 

Δήλωση συμμετοχής 

Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, ακολούθησε τα παρακάτω βήματα: 

1. Επισκέψου την ιστοσελίδα του project η οποία είναι η εξής: http://future-time-traveller.eu και 
λάβε μέρος στο διαδικτυακό μας παιχνίδι καριέρας σε τρισδιάστατο κόσμο. Το παιχνίδι θα σε 
μεταφέρει σε ένα ταξίδι στο έτος 2050. Εσύ πρέπει να περάσεις επιτυχώς σημαντικές 
αποστολές, οι οποίες θα σου παρουσιάσουν τις δουλειές του μέλλοντος. 

2. Στην αποστολή 6 απαιτείται η παρουσίαση της ιδέας σου σχετικά με τη δουλειά του μέλλοντος, 
η οποία δεν υφίσταται ακόμη. Μπορείς να συμμετάσχεις μέσω ενός από τους ακόλουθους 
τρόπους: 

http://future-time-traveller.eu/


• μια σύντομη έκθεση ιδεών, η οποία υποβάλλεται απευθείας στη διαδικτυακή φόρμα; 
• ένα σύντομο 1 λεπτού βίντεο (δημιουργία κινούμενων εικόνων μέσω υπολογιστή, κολάζ, 

απεικόνιση, κλπ.), εξηγώντας πώς φαντάζεσαι τις δουλειές του μέλλοντος. Το βίντεο πρέπει να 
ανέβει στο YouTube.com και ο σύνδεσμος πρέπει να επικολληθεί στην διαδικτυακή φόρμα. Το 
βίντεο πρέπει να μην περιέχει εικόνες παιδιών ή άλλες ιδιωτικές στιγμές ατόμων χωρίς τη 
συγκατάθεσή τους. 

• μία σύντομη παρουσίαση power point μέχρι 5 διαφάνειες. Η παρουσίαση πρέπει να ανέβει στο 
SlideShare.net και έναν σύνδεσμο, ο οποίος πρέπει να αντιγραφεί στην διαδικτυακή φόρμα. 

Κανένας από αυτούς τους τρόπους δεν προσφέρει προσφέρει προτεραιότητα. Οι συμμετοχές θα 

αξιολογηθούν βάσει των κριτηρίων, τα οποία παραθέτονται παρακάτω. 

Ένας συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει παραπάνω από μία ιδέα, αλλά αυτός/αυτή μπορεί να 

κερδίσει ένα μόνο βραβείο στον διαγωνισμό. 

Οι συμμετέχοντες παρέχουν εθελοντικά κάθε δικαίωμα χρήσης των πνευματικών τους 

προϊόντων, τα οποία υποβάλλονται στον διαγωνισμό, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και σχετικών δικαιωμάτων. 

Οι συμμετέχοντες φέρουν την ευθύνη ως προς τα δεδομένα και τα πνευματικά προϊόντα που 

παρέχουν, ώστε να μην παραβιάζουντον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και σχετικών 

δικαιωμάτων. 

Οι διοργανωτές του διαγωνισμού έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν τους συμμετέχοντες που 

έχουν παραβιάσει τους κανόνες του διαγωνισμού. 

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής ή αντικατάστασης των βραβείων / ή να 

τροποποιήσει τους κανόνες και τους κανονισμούς του διαγωνισμού όταν είναι απαραίτητο, 

χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν τα Βραβεία,  μόνο σε περίπτωση που οι γονείς/κηδεμόνες 

υποβάλλουν το ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής, για να συμφωνήσουν με τους Κανόνες και τη 

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του διαγωνισμού. 

Οι συμμετέχοντες παρέχουν στους διοργανωτές του διαγωνισμού τη δυνατότητα προώθησης των 

πνευματικών προϊόντων που δημιουργούνται για το διαγωνισμό στα κοινωνικά μέσα για το 

διαγωνισμό του έργου Future Time Traveler - ιστοσελίδα  http://future-time-traveller.eu, σελίδα 

στο Facebook https://www.facebook.com/Future.Time.Traveller, newsletters, και άλλοι δίαυλοι 

επικοινωνίας. 

  

Προθεσμία 

Ο Διαγωνισμός ξεκινάει τον Ιούνιο του 2019 και τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου του 2019. 



Αξιολόγηση 

Οι υποβληθείσες ιδέες θα αξιολογηθούν βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 

• η ιδέα να είναι αυθεντική και να χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα; 
• η ύπαρξη λογικής, σαφήνειας και πειστικότητας; 
• η ποιότητα της παρουσίασης, συμπεριλαμβανομένης της ορθογραφίας 

Η διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

1. Οι εθνικοί διοργανωτές θα επιλέξουν τις ιδέες, οι οποίες τηρούν αυτά τα κριτήρια και θα 
περάσουν στον επόμενο γύρο. Θα βγάλουν απευθείας τα καλύτερα από αυτά για την τελική 
επιλογή. 

2. Οι καλύτερες ιδέες θα δημοσιευτούν στη σελίδα του project στο Facebook και θα ψηφισθούν 
από το κοινό. Οι πιο δημοφιλείς προσθήκες με τα περισσότερα «μου αρέσει» / που έχουν γίνει 
κοινοποίηση / που έχουν σχολιαστεί στα κοινωνικά μέσα, και εκείνες, που έχουν επιλεγεί θα 
συμπεριληφθούν στη λίστα με τις επικρατέστερες. 

3. Μία κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από επαγγελματίες σε θέματα συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας, εκπαίδευσης, αγοράς εργασίας και άλλοι ειδικοί θα επιλέξουν τους νικητές σε 
κάθε χώρα. 

Τρία εθνικά βραβρία θα ανακοινωθούν σε κάθε χώρα (Βουλγαρία, Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, 

Πολωνία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο). 

Οι νικητές θα ενημερωθούν με email από τον εκάστοτε εθνικό εταίρο, ο οποίος διαχειρίζεται τον 

διαγωνισμό. Στην περίπτωση που δεν ληφθεί απάντηση εντός 7 εργάσιμων ημερών από την 

αποστολή του email, τότε κάποιος άλλος συμμετέχων θα επιλεγεί ως νικητής. 

Βραβεία 

Οι νικητές θα ανακοινωθούν  δημόσια στις αρχές Φεβρουαρίου του 2020 στην ιστοσελίδα του 

Future Time Traveller και στην σελίδα στο Facebook. 

• Οι συμμετέχοντες που υπέβαλαν τις τρεις καλύτερες πρακτικές σε κάθε χώρα θα λάβουν απτά 
βραβεία (σύγχρονα gadgets). Θα προσκληθούν στην εθνική τελική εκδήλωση στα τέλη του 
2020. Οι βραβευμένες ιδέες θα παρουσιαστούν σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο και θα προωθηθούν 
μέσω του δικτύου Euroguidance σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

• Οι συμμετέχοντες που συγκέντρωσαν τους υψηλότερους βαθμούς και τα περισσότερα «μοπυ 
αρέσει» στον διαγωνισμό θα λάβουν ένα πιστοποιητικό και οι ιδέες τους θα παρουσιαστούν 
στον ιστότοπο Future Time Traveler, στην ενότητα Χρονοκάψουλα (Time Capsule) και στη 
σελίδα στο Facebook. 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει και 

αποδέχονται αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους και τις 



προϋποθέσεις που περιγράφονται εδώ. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι τα προσωπικά 

δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, του αριθμού 

τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ("Προσωπικά δεδομένα"), μπορεί 

να: 

• συλλέγονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται με άλλο τρόπο για τη 
διεξαγωγή και διαχείριση του διαγωνισμού ή των βραβείων. 

• χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση της ταυτότητας του συμμετέχοντα, της ταχυδρομικής 
διεύθυνσης και του αριθμού τηλεφώνου σε περίπτωση που ένας συμμετέχων πληροί τις 
προϋποθέσεις για τυχόν ισχύοντα βραβεία, καθώς και για την παράδοση των κατάλληλων 
βραβείων διαγωνισμού. 

• χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση πρόσθετων όρων του Διαγωνισμού ή για την επικοινωνία 
με έναν Συμμετέχοντα για απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτηση που υποβάλλεται από τον εν 
λόγω Συμμετέχοντα. 

• διαμοιράζονται από τους διοργανωτές ή οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο, ο οποίος 
συμμορφώνεται με το νόμο ή με πίστη ότι αυτή η ενέργεια είναι απαραίτητη για να 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νόμου ή να συμμορφωθεί με τη νομική διαδικασία που 
επιδόθηκε στον Χορηγό και να προστατεύσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του Χορηγού 
ή ιδιοκτησίας. 

• Οι συμμετοχές και τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο. 
• Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων του έργου μέχρι να 

δημοσιευθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και να αξιοποιηθούν καταλλήλως. Τα 
προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν, το αργότερο ένα χρόνο μετά την τελευταία ενέργεια σε 
σχέση με τον Διαγωνισμό. 

• Τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα και όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την 
αξιολόγηση θα διαγραφούν το αργότερο έξι μήνες μετά το τέλος της σύμβασης. 

• Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους για την ηλεκτρονική 
επικοινωνία και την παράδοση εγγράφων και να ενημερώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας ανά 
πάσα στιγμή. Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν 
ένα αίτημα στο: Future.Jobs.Contest@gmail.com 

• Οι συμμετέχοντες που ζητούν τη διαγραφή των στοιχείων τους ή την ανάκληση συγκατάθεσης 
κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού αποδέχονται ότι αυτό θα τερματίσει αυτόματα τη 
συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, καθώς δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στη λίστα των 
συμμετεχόντων χωρίς να καταγράφονται τα στοιχεία τους. 

 

mailto:Future.Jobs.Contest@gmail.com

