
SEEING THE FUTURE, SHAPE YOUR CAREER

(KA229) 2020-1-TR01-KA229-092691_1



Проектът „Seeing the Future, Shape your

Career“е свързан с образованието и 

неговото значение за бъдещето на младите 

хора. Успехите, които те ще постигнат в 

обучението си, ще бъдат залог за тяхното 

развитие като професионалисти.
The project "Seeing the 

Future, Shape your Career" 

is related to education and 

its importance for the future 

of young people. The 

success they will achieve in 

their training will be a 

guarantee for their 

development as 

professionals.



Училището, домакин на втората мобилност 

беше: Gümüşyaka High School

The school hosting on the 

second mobility was: 

Gümüşyaka High School



Участниците в проекта бяха приветствани с 

добре дошли от директора на училище 

Gümüşyaka.

The participants in the project were welcomed 

by director of Gümüşyaka High School.



Срещата в първият ден започна със 

същинската част по проекта - Запознаване 

с  доклад относно „бъдещи работни места и 

бързата им поява” представен под формата 

на презентация от: „Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие” и 

„Световния икономически форум“. След 
това имаше брифинг за 10 критични умения, 

необходими за бъдещите професии, както е 

посочено в доклада на WEF.

The meeting on the first day begins with the 

actual part of the project - Familiarization with a 

presentation on OECD and WEF reports about 

future jobs of rapid emergence. After that there 
was to be a briefing on 10 critical skills required 

for future employment as stated in WEF report.



Вторият ден от срещата започна с 

италианския екип, който изнесе

презентация на доклада „Бъдещето на 

уменията“ на Pearson, като взе предвид

такива тенденции, които фундаментално

влияят върху бъдещето на заетостта и 

уменията за глобализацията през 2030 г., 

като урбанизация, екологична

устойчивост.

The second day of the meeting started with 

the Italian team who given a presentation 

on 'The Future of Skills' report by Pearson, 

taking such trends that fundamentally 

influence the future of employment and 

skills for 2030 globalization as urbanization, 

environmental sustainability into account.



On the third day the French 

team given a presentation in 

general on jobs of future 

which already existing and 

likely to exist in future.

На третия ден френският

екип направи обща 

презентация за 

професиите на бъдещето, 

които вече съществуват и е 

вероятно да съществуват в 

бъдеще.



По програма, четвъртият ден започна с 

разработването на съдържание за “бъдещите

професии” за многоезичен уебсайт, в 

платформата Twinning и YouTube канала на 

проекта. 

According to the program, the fourth day, the 

participants made a content on jobs likely to exist in 

future for the multilingual website in common 

language.

Участниците разработиха писмени и визуални

материали за Еразъм+ кътове на всяко 

партньорско училище.

The participants designed written and visual 

materials for Erasmus+ corners of each partner 

school.



Последният ден беше за превеждане на 

съдържанието на националните езици на 

всяка една от страните, участнички в 

проекта.

The last day was for translating the content 
into the national languages of each of the 

countries participating in the project.



В програмата, за следобедните часове, беше

отделено и специално време и възможност, да се 

разгледат някой от най-големите културни

забележителности на града-домакин Силиври и на 

Истамбул. 

In the program, for the afternoon hours, there was also a 

special time and opportunity to explore some of the 

biggest cultural attractions of the host city of Silivri and of 

Istanbul.



Смятаме, че сме успели да допринесем за 

осведомеността относно днешните 

алтернативи за работа, утрешните 

възможности и уменията, необходими за 

придобиване на тези професии, постигнато 

чрез изучаване на новото разбиране за 

образованието, наречено „Образование 4.0“, 

както и определяне професиите на бъдещето, 

разработени, за да отговорят на нуждите на 

индустрията, като същевременно покриват 

изискванията на новите професии и 

разработването на новият подход на 

учителски техники за преподаване и 

тенденции, използвани в модерния свят.

We believe that we have been able to contribute to 

the awareness of today's job alternatives, tomorrow's 

opportunities and the skills needed to acquire these 

professions, achieved by studying the new 

understanding of education called "Education 4.0", as 

well as defining the professions of the future, 

developed , to meet the needs of the industry while 

meeting the demands of new professions and the 

development of the new approach of teacher 

teaching techniques and trends used in the modern 

world.


