
Европейският конкурс за иновативни инструменти и инструменти за кариерно ориентиране се 
проведе в периода юни – декември 2019 г. Инициативата имаше за цел да насърчи и популяризира 
приложението на иновативни инструменти и интерактивни игри (традиционни и дигитални) за 
кариерно информиране и консултиране. 
 
Конкурсът беше отворен за професионалисти по кариерно ориентиране от всички европейски 
държави. Получихме 38 добри практики и инструменти от 13 страни. Професионално жури оцени 
получените предложения по критерии: иновативност, въздействие и потенциал за разпространение.  
 
Екипът на проект FUTURE има удоволствието да обяви победителите: 
 
България: 

• 1-во място: Трансформика карти на успеха 
• 2-ро място: Cover your needs, Discover your career Creative Toolbox 
• 3-то място: Моят кариерен път 

 
Германия: 

• 1-во място: Тест за кариерно ориентиране по време на образователни панаири 
• 2-ро място: Ariston Psychometrics 

 
Гърция: 

• 1-во място: Образователната драма в кариерното консултиране 
• 2-ро място: Рисунки на професиите от бъдещето  
• 3-то място: Кариерен скрабъл 
• 3-то място: Постер на бъдещето 

 
Италия: 

• 1-во място: Гъсеница – игра за развитие на фантазията 
• 2-ро място: Професионална история  
• 2-ро място: Хармония: спаси пазителите 

 
Полша: 

• 1-во място: Карта на кариерата - безплатен интерактивен инструмент за образователно и 
професионално консултиране 

 
Португалия: 

• 1-во място: Talent Trivial  
• 2-ро място: InKluD: дигитална игра за развитие на социални умения на младежи в риск  
• 3-то място: Orient'Arte: психо-образователен проект за личено и професионално развитие с 

помощта на киното   
 
Великобритания: 

• 1st place: Panjango 
• 2-ро място: Бъдете уверени в кариерата  
• 3-то място: Impact Gamers 

 
Други европейски държави: 

• 1-во място: OpinTori онлайн кариерни услуги (Финландия) 



• 2-ро място: Watchado – платформа за кариерно ориентиране за младежи (Австрия) 
• 3-то място: Платформа за по-добри кариерни решения (Израел)   
• Специална награда: Карти за устойчива кариера (Швейцария)  

 
Всички участници ще получат сертификат, а техните инструменти ще бъдат представени на уебсайта 
на проекта FUTURE и на страницата ни във Facebook. 
 
Участниците и екипите, представили най-добрите практики във всяка страна, ще бъдат поканени да 
демонстрират своите инструменти по време на националните финални събития в края на 2020 г. 
 
Наградените инструменти и игри ще бъдат включени в електронна книга и ще бъдат популяризирани 
чрез мрежата Euroguidance в цяла Европа. 
 
Победителят от всяка страна и победителят от международния конкурс ще бъдат наградени с участие 
в учебна визира, домакин на която ще е Aspire-Igen, който е британският Euroguidance център. 


