Конкурсът „Професии на бъдещето“ имаше за цел да насърчи младите хора на възраст 13-19 г. да
да подобрят познанията си за променящия се свят на труда и възникващите нови професии, както за
уменията, които те се очаква да изискват.
Конкурсът се проведе в периода юни – декември 2019 г. в седемте държави, участващи в проекта
FUTURE. Получихме общо 93 идеи за професии на бъдещето - 62 есета, 30 презентации и 1 видео.
България:
• 1-во място: Координатор на пространствено-времеви потоци
• 2-ро място: Космически еколог
• 3-то място: Експерт по високотехнологично облекло
• Бяха връчени и 3 специални награди – за Йоанна Стоянова - най-активният участник в
конкурса; Ванеса Боевска, чиято идея Укротител на роботи събра над 135 харесвания във
Facebook; Виктор Метев – единственият участник, подготвил видео, презентация и есе за
професията Космически инженер
Германия:
• 1-во място: Детоксификатор на сметища
• 2-ро място: Агенти за медицински контрол
• 3-то място: Контрольор на автономния транспорт
• 2 специални награди: Субакватолог и Дизайнер на рециклирани продукти
Гърция:
• 1-во място: Градинар на планетата Марс
• 2-ро място: Създател на пътувания в добавена реалност
• 3-то място: Въздушен трафик полицай за контрол на летящи превозни средства
• Специална награда за най-детайлно описана професия – Софтуерен инженер на
фотоволтаични системи и Софтуерен инженер на бъдещето
Италия:
• 1-во място: Дизайнер на хуманоиден робот - готвач
• 2-ро място: Дизайнер на вечен двигател
• 3-то място: Изобретател на футуристични превозни средства
• Специална награда за креативността на най-младия участник (под 13) – Людовика Верали,
представила професията Виртуален стилист.
Полша:
• 1-во място: Пилот на медицински наноробот
• 2-ро място: Космически футболист
• 3-то място: Кибер-молекулярен шеф готвач
Португалия:
• 1-во място: Еко полицай
• 2-ро място: Робот хирург
• 3-то място: Разработчик на нанобиотични и биомеханични роботи
Великобритания:
• 1-во място: Микроробот хирург
• 2-ро място: Фермер на чист въздух
• 3-то място: Дизайнер на софтуер за грим
Победителите във всички държави ще получат награди като соларно зарядно, екшън камера и
Bluetooth говорители, както и сертификати, а идеите им ще бъдат включени в брошурата на проекта
FUTURE, която ще се разпространи в цяла Европа.

