КОНКУРС
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПОДКРЕПА НА КАРИЕРНОТО
КОНСУЛТИРАНЕ И ОРИЕНТИРАНЕ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ

Организатор на конкурса:
Еврогайдънс България обявява конкурс за представяне на добри практики в подкрепа на
кариерното консултиране и ориентиране в условия на пандемия.
Цели на конкурса:
Конкурсът има за цел да събере, отличи и популяризира успешни и добри практики
(методики, ръководства, интерактивни игри и др.), използвани при различни форми за
кариерно консултиране в образователни институции, кариерни центрове, центрове за
информиране и професионално ориентиране в условия на пандемия.
Легитимни участници:
Конкурсът е насочен към специалисти, които се занимават с кариерно консултиране във
всички сфери на образованието и обучението, например:


кариерни консултанти;



педагогически съветници или психолози в училища, трудови посредници, които в
професионалната си дейност се занимават с въпроси на професионалното ориентиране
на ученици, студенти, възрастни;



обучители в неформалната сфера.
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Необходими документи за кандидатстване:
1. Попълнен онлайн формуляр за кандидатстване, който може да намерите ТУК
Участникът следва да използва специфичната електронна форма за кандидатстване в
платформата Survey monkey с прикачени към нея всички необходими приложения, изброени
по-долу (в електронен формат):


EUROPASS автобиография на участника, която може да намерите ТУК;



Декларации на участника, които може да намерите ТУК
/декларациите се разпечатват, попълват, подписват, сканират и прикачат към
формуляра за кандидатстване/;



Материали на предоставения иновативен продукт (линкове, снимки и др.).

Краен срок за кандидатстване:
Крайният срок за подаване на кандидатури е 01.12.2021г.
Критерии за оценка на подадените кандидатури:
Подадените предложения ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии:


Иновативност на предложената практика – въвеждане на новаторски практики в
условия на пандемия, каквито преди не са се прилагали в конкретния регион, контекст
или спрямо съответната целева група;



Приложимост и въздействие – използваната практика да се прилага онлайн, да
отговаря качествено на нуждите на целевата група, с която се работи;



Устойчивост – приложимост на практиката в ежедневната работа;



Възможност за разпространение на резултатите – придобитите резултати да могат
да се използват и от други кариерни консултанти в съответната сфера.

Етапи на конкурса:


Приемане на предложенията – краен срок до 01.12.2021г.



Оценка на получените кандидатури – комисия в 3-членен състав ще направи оценка
на качеството на всяка кандидатура.



Обявяване на резултатите – Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Еврогайдънс
България - http://euroguidance.hrdc.bg/ , най-късно до 09.12.2021г.
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Награди:


Първа награда – ваучер за закупуване на техника (таблет, лаптоп, телефон,
фотоапарат, видеокамера, електронни четци и т.н) в размер на 1200 лв.;



Втора награда – ваучер за закупуване на техника (таблет, лаптоп, телефон,
фотоапарат, видеокамера, електронни четци и т.н) в размер на 600лв.;



Трета награда – ваучер за закупуване на техника (таблет, лаптоп, телефон,
фотоапарат, видеокамера, електронни четци и т.н) в размер на 300лв.;



Поощрителни награди – 6 ваучера от книжарница „Orange“ на обща стойност 300лв.
Наградените участници ще бъдат взети предвид с цел участие в предстоящи

международни учебни визити (онлайн или на място) в областта на кариерното консултиране
и ориентиране.

За повече информация, пишете на: euroguidance@hrdc.bg
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