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 УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГТ – БАНКЯ  
В КАРИЕРEН ФОРУМ „ПРОФЕСИИТЕ НА БЪДЕЩЕТО“  

 
На 30 октомври 2018 г. в Иновационен форум „Джон Атанасов“ в 

София Тех парк  се проведе четвъртото издание на кариерния форум 
„Професиите на бъдещето“ в рамките на инициативата "Мениджър за 
един ден". Организатор на събитието беше JA България, с подкрепата 
на генералния партьор HP Inc. и основни партньори: Nestle, Swiss 
Education Group, A1 България, Coca-Cola HBC, София Тех Парк.  

Официално откриване на събитието направи кметът на София      
г-жа Йорданка Фандъкова  под надслов „София – дигитална столица“. 
Видео обръщение към присъстващите направи  Мария Габриел - 
комисар по цифрова икономика и общество  в Европейската комисия.  

Темата на форума беше "Как дигиталната среда променя 
професиите" и какво тази промяна ще донесе в близко бъдеще за 
младите хора в България. Ученици и студенти от цялата страна, след 
предварителна регистрация и отсяване на кандидатите, взеха активно 
участие и имаха възможност да зададат своите въпроси за 
професионалното и кариерното развитие към представителите на над 15 
големи компании. 

В уникалното събитие, свързано с дигитализацията на професиите,    
участваха и 10 ученици от ХІ и ХІІ клас от Професионална гимназия по 
туризъм „Алеко Константинов“ - Банкя, водени от един учител. Младежите 
се запознаха с това как дигиталната среда променя образованието, 
какво ще донесе интернет на нещата (Internet of Things) IoT, какви 
навици е добре да изградят, за да отговорят на предизвикателството 
на бързо променящата се среда и още полезни и интригуващи 
презентации от гост-лекторите.  

С огромен интерес изгледахме презентациите  и проследихме как ще 
изглеждат новите дигитални професии  в области като маркетинг, 



финанси и счетоводство, телекомуникации, застраховане, в 
творческите индустрии и 3D визуализацията, новите професии, които 
интернет на нещата (Internet of Things) IoT отключва.  
  В рамките на форума се проведе дискусия „Предай нататък“, 
събеседници на която  бяха министърът на Българското 
европредседателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова и водещият на 
сутрешния блок по bTV  - журналистът Антон Хекимян.  

Учениците от ПГ по туризъм се включиха с интересни въпроси 
към лекторите, за което получиха награди.  

Вдъхновяващите послания на своеобразното пътешествие в 
бъдещето могат да се обобщят в сентенцията  „Единственото постоянно 
нещо в живота е промяната“. „Учене през целия живот“ е нагласата, 
която младите хора трябва да имат и да инвестират в себе си 
дългосрочно. Новата визия на работните места, свързана с 
дигитализацията и навлизането на роботите поставя големи 
изисквания пред хората. Но не бива да се забравя, че технологиите 
сами по себе си не могат да решат проблемите. Ние сами трябва да ги 
решим. С помощта на технологиите.  

И  още – повече професионална дигитализация, по-малко 
социална дигитализация! 

 

 
Изготвил информацията: Светла Илиева 

 

 



 
 

 
Нашите ученици – участници в кариерния форум „Професиите на бъдещето“ 


