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ОТДЕЛ „КОМУНИКАЦИЯ“ 

 

4 май 2020 г. 
 

 

#CedefopPhotoAward 2020 
„Професионално образование и обучение: разказ за вашите 
„зелени“ или цифрови умения“ 

 

#CedefopPhotoAward 

 

#CedefopPhotoAwardе е конкурс, организиран от Сеdefop, Европейския 

център за развитие на професионалното обучение 

(www.cedefop.europa.eu/bg) в Солун, Гърция. Целта на Центъра е да 

насърчава високи постижения в професионалното образование и 

обучение (ПОО) в Европейски съюз и извън него, включително в контекста на 

Европейската седмица на професионалните умения. 

 

През 2020 г. конкурсът е насочен изключително към екипи от обучаващи се 

по професионално образование и обучение (както първоначално, така и 

продължаващо по-късно в живота професионално обучение) в Европейския 

съюз, Норвегия и Исландия. От всеки екип се очаква да изготви оригинален 

фоторазказ на тема „Професионално образование и обучение: разказ за 

вашите „зелени“ или цифрови умения“, състоящ се от четири до пет снимки 

и придружен от словесно изложение в обем до 100 думи. Индивидуални 

кандидатури няма да се приемат. 

 

Двата спечелили екипа ще участват в Европейската седмица на 

професионалните умения в Берлин през ноември 2020 г. като кандидати за 

най-голямата награда, която ще бъде връчена от Никола Шмит — европейски 

комисар, отговарящ за работните места и социалните права. Специална 

награда # CedefopPhotoAward „Prix du Jury“ ще бъде връчена на трети 

спечелил екип по време на Международния филмов фестивал в Солун през 

ноември 2020 г. 

 

Целта на конкурса е да се стартира дискусия сред обучаващите се в Европа 

върху това какво означава професионално образование и обучение за тях и 

да се илюстрират „зелените“ или цифровите умения, които те са придобили 

по време на ежедневния си учебен опит. Снимките трябва да представят 

история въз основа както на индивидуалния опит, така и на опита в екип на 

обучаващите се по ПОО. Те трябва да имат връзка помежду си и да 

подкрепят историята със силно послание. 

 

mailto:Cedefopphotoaward@cedefop.europa.eu
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„Зелените“ и/или цифровите умения все повече се вписват в широк спектър 

от традиционни и нови професии, свързани с ПОО. Търсим истории, 

свързани с мерки или проекти в рамките на курсовете за професионално 

обучение с участието на обучаващите се, които включват цифрови или 

„зелени“ умения. 

 

Примери за фоторазкази: 

• проект, разработен от обучаващите се чрез използване на „зелени“ 

или цифрови умения; 

• мярка за спестяване на енергия или ресурси, екологизиране на 

работната или учебната среда; 

• мярка, при която чрез цифрови технологии се обогатява учебния 

процес; 

• проект за дистанционно обучение в групи (където членовете на екипа 

участват в проекта от разстояние); 

• мобилност с учебна цел в чужбина като част от обучението в областта 

на професионалното образование и обучение; 

• обучаващите се показват как ПОО е повлияло на техния живот. 

 

Показването на марки или други търговски наименования следва да се 

избягва. 

 

Конкурсът започва на 4 май 2020 г. и завършва на 30 юни 2020 г. в 23,59 ч. 

ЦЕВ (краен срок за представяне на фоторазкази). Трите спечелили 

фоторазказа и техните подгласници ще бъдат изложени на Международния 

кинофестивал в Солун (ноември 2020 г.) и по време на Европейската 

седмица на професионалните умения в Берлин от 9 до 13 ноември 2020 г. 

 

#CedefopPhotoAward — Награда за видеоклип 

 

По избор всеки екип, участващ в конкурса може също да представи кратък 

видеоклип с продължителност до 60 секунди, в който се подчертава 

основното послание на фоторазказа. Видеоклипът трябва да представи 

история, свързана с преживявания при професионалното образование и 

обучение, включващо „зелени“ или цифрови умения. 

 

Наградата за най-добър видеоклип ще бъде карта InterRail Global Pass за 

седем дни в рамките на един месец, втора класа, за всеки член на 

спечелилия екип (обучаващите се по ПОО). 

 

Спечелилият видеоклип ще бъде излъчен на Международния кинофестивал 

в Солун (ноември 2020 г.) и по време на Европейската седмица на 

професионалните умения в Берлин от 9 до 13 ноември 2020 г. 

mailto:Cedefopphotoaward@cedefop.europa.eu


 

 

 
 

стр. 3 от 7 

Europe 123, Thessaloniki (Pylea), ГЪРЦИЯ | Пощенски адрес: Cedefop service post, 57001 Thermi, GREECE 

Тел. +30 2310490111 | Факс: +30 2310490049 | Имейл: Cedefopphotoaward@cedefop.europa.eu | www.cedefop.europa.eu 

 

 

С подаването на своите кандидатури участниците изразяват съгласието си 

със следните задължителни правила, включително евентуални последващи 

изменения, които може да бъдат сметнати за уместни, например в случай на 

форсмажорни обстоятелства. 

 

Евентуални последствия от кризата с Covid-19 

 

Имайте предвид, че поради ситуацията с кризата, причинена от коронавирус 

(Covid-19), ако се наложи анулиране на мероприятия, или ако те се 

осъществяват в интернет, лауреатите могат да се включат от разстояние, но 

самите награди (пътуване до Берлин за участие в Европейската седмица на 

професионалните умения и до Солун за Международния филмов фестивал) 

ще бъдат отложени за 2021 г. 

 

Същото се отнася и за билетите Interrail, ако ситуацията не позволява 

задгранични пътувания. 

 

 

1. ДОПУСТИМОСТ 

 

Конкурсът е отворен за участие на екипи от обучаващи се понастоящем в 

училища/доставчици на професионално образование и обучение в 

Европейския съюз, Норвегия и Исландия. Участниците се приемат, при 

условие че спазват правилата, и по-специално притежават авторски права 

върху своите произведения и предоставят на Сеdefop и Европейската 

комисия правото да ги използват за нетърговски цели в своите уебсайтове, 

платформи в социалните медии, рекламни материали, изложби, печатни 

публикации и видеоклипове. 

 

1.1. Авторско право 

 

• Предоставените произведения трябва да бъдат оригинални 

произведения, създадени от/ чиито автори са членовете на екипа. 

• Членовете на екипа заявяват и гарантират, че: 

o предоставените произведения са тяхна собственост; 

o никой, освен тях, няма авторско право, нито каквито и да било 

права върху интелектуална собственост спрямо тези 

произведения; 

o предоставеното произведение не нарушава права върху 

интелектуалната собственост на други лица. 

• Участниците предоставят на Сеdefop и Европейската комисия 

неизключителни права да използват предоставените произведения 

mailto:Cedefopphotoaward@cedefop.europa.eu
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напълно безплатно за нетърговски цели за уебстраници, платформи в 

социалните медии, рекламни материали, печатни публикации и 

видеоклипове на Сеdefop и Европейската комисия. 

• Участниците остават притежатели на авторското право върху 

предоставеното(ите) произведение(я). 

• Авторството на техните произведения ще бъде надлежно посочвано 

всеки път, когато се възпроизвеждат или показват публично от 

Сеdefop и/или от Европейската комисия. Участниците имат правото да 

решават как искат да бъде посочвано авторството им. 

• Участниците заявяват и гарантират, че са получили разрешение от 

всички лица, показани на снимките/видеоклипа, че последните могат 

да бъдат публикувани. 

• Ако спечелилите снимки/видеоклип съдържат разпознаваеми 

изображения на ненавършили пълнолетие лица, от фотографа ще 

бъде поискано да изпрати формуляр образец за освобождаване от 

претенции, подписан от родителите или законния настойник на 

ненавършилото пълнолетие лице, с който се разрешава използването 

на снимките/видеоклипа. 

 

2. СРОКОВЕ НА КОНКУРСА 

 

Трябва да се имат предвид следните дати: 

 

4 май — 30 юни 2020 г., 23,59 

ч. ЦЕВ 

Представяне на фоторазкази и 

видеоклипове по избор 

1—20 юли 2020 г. Работа на комисията за подбор: 

подбор на максимум 20 екипа в 

списък с подбрани кандидати и 

окончателна оценка на фоторазказите/ 

подбор на най-добър видеоклип  

Края на юли 2020 г. Обявяване на трите спечелили екипа 

от списъка с подбрани кандидати/ 

обявяване на спечелилите наградата 

за най-добър видеоклип  

 

3. КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ 

 

Един екип може да включва в състава си четирима обучаващи се по ПОО и 

един учител/преподавател. Индивидуални кандидатури няма да се приемат. 

Всеки екип трябва да кандидатства с фоторазказ, състоящ се от четири до 

пет снимки и придружен от словесно изложение в обем до 100 думи. Всеки 

екип може да кандидатства само с един фоторазказ. Всеки екип може (по 

mailto:Cedefopphotoaward@cedefop.europa.eu
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избор) да представи един видеоклип в допълнение към снимките и 

словесното изложение. 

 

Данните трябва да бъдат подадени онлайн чрез следния линк. Линкът е 

достъпен на уебсайта на Cedefop, в специалния подпрозорец 

#CedefopPhotoAward и ще бъде популяризиран в официалните профили на 

Cedefop в социалните медии Facebook, Twitter и YouTube. Следете 

#CedefopPhotoAward на страницата на Cedefop в Instagram. 

 

Обърнете внимание, че ако даден екип бъде включен в списъка с подбраните 

кандидати или спечели, всеки член се съгласява с допълнителната 

обработка/ използване на неговите данни, снимки, словесни изложения и 

видеоклипове от Cedefop, както е предвидено в настоящите правила. 

 

Кандидатурите, подадени по електронна поща, обикновена поща или по 

други начини, няма да бъдат взети под внимание при процедурата за подбор. 

 

За въпроси или повече информация относно конкурса можете да се свържете 

с екипа на # CedefopPhotoAward на Cedefopphotoaward@cedefop.europa.eu 

 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СНИМКИТЕ/ ВИДЕОКЛИПОВЕТЕ 

 

• Снимките трябва да представят история, свързана с преживявания 

при професионалното образование и обучение, включващо „зелени“ 

или цифрови умения. 

• Те трябва да са с минимум 3307 пиксела (за предпочитане 

5846 пиксела) откъм по-дългата страна (хоризонтална или 

вертикална) във формат jpg. Фоторазкази: всички снимки трябва да 

бъдат номерирани в реда, в който се появяват във фоторазказа, а 

наименованието на файла — да включва името на екипа, напр. 

екип име_1_CedefopPhotoAward. Фоторазказът трябва да бъде 

придружен от кратко словесно изложение в обем до 100 думи. 

• Снимките могат да бъдат редактирани (цвят, яркост, острота) от 

участниците, стига промените да не изменят значително 

съдържанието. Не се разрешава фотомонтаж. 
• Видеоклипът по избор трябва да представя история, свързана с 

преживявания при професионалното образование и обучение, 

включващо „зелени“ или цифрови умения. 

• Видеоклиповете трябва да бъдат най-малко FHD 1920x1080, .MP4, за 

предпочитане да могат да се гледат онлайн при8 Mbps, с размер на 

файла до 300 MB и продължителност до 60 секунди. 

 

mailto:Cedefopphotoaward@cedefop.europa.eu
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5. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 

 

Всички лични данни, съобщени на Cedefop от кандидатите по време на 

процедурата за подбор, се обработват в съответствие с разпоредбите на 

Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 

23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни от институциите, органите, службите и 

агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни. 

 

Подробна информация за начина, по който личните данни се обработват в 

контекста на настоящия конкурс, заедно с информация относно правата на 

субектите на данни, може да бъде намерена в предоставената декларация 

за поверителност. 

6. КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР 

 

Трите спечелили екипа (две номинации за Европейската седмица на 

професионалните умения # CedefopPhotoAward и една награда # 

CedefopPhotoAward „Prix du Jury“) и останалите подгласници, както и най-

добрият видеоклип, ще бъдат избрани от комисия за подбор на Cedefop. 

Оценката на представените произведения ще се основава на следните 

критерии: обосновка и връзка с темата на конкурса; оригиналност и творчески 

подход; стил, кадриране и избор на гледна точка, визуално въздействие и 

естетика и техническо качество. 

 

ОНЛАЙН ГЛАСУВАНЕ 

С публично онлайн гласуване, организирано от Европейската комисия, ще се 

реши кой от двата номинирани екипа ще спечели голямата награда на 

Европейската седмица на професионалните умения в Берлин. 

7. НАГРАДИ 

 

ДВЕ НОМИНАЦИИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА 

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ #CEDEFOPPHOTOAWARD 

Двата спечелили екипа и техният учител/преподавател ще пътуват до 

Берлин през ноември 2020 г., за да присъстват на гала вечерята по време на 

Европейската седмица на професионалните умения, в която ще бъдат 

представени двата отличени фоторазказа и ще се проведе церемония по 

награждаване, на която ще бъде обявен първият победител. 

  

НАГРАДА # CEDEFOPPHOTOAWARD „PRIX DU JURY“ 

Трети спечелил екип и неговият учител/преподавател ще пътуват до Солун 

за церемонията по откриването на Международния филмов фестивал в 

mailto:Cedefopphotoaward@cedefop.europa.eu
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Солун и откриването на изложбата # CedefopPhotoPhotoAward през ноември 

2020 г. 

 

Сеdefop и Европейската комисия ще покрият разходите за участието на 

спечелилите екипи и техните учители/ преподаватели в тези събития (пътни 

разходи и разходи за настаняване за всяко пътуване). Фоторазказите на 

победителите и техните подгласници ще бъдат изложени и на двете места 

(Берлин и Солун). 

 
НАГРАДА ЗА ВИДЕОКЛИП 
Един екип ще спечели карта InterRail Global Pass за седем дни в рамките на 
един месец, втора класа, за всеки член от неговия екип от обучаващи се по 
ПОО. Спечелилият видеоклип ще бъде излъчен и на двете места (Берлин и 
Солун). 
 
Обърнете внимание, че спечелилите няма да бъдат наети под никаква форма 
на работа от Сеdefop, нито ще получат възнаграждение за участието си. 

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

 

Сеdefop не носи каквато и да било отговорност за съдържанието на 

предоставените произведения. Единствено участниците могат да бъдат 

държани отговорни за нарушения на правата на трети страни. 

 

При никакви обстоятелства Cedefop не носи отговорност за преки или 

непреки щети, които биха могли да произтекат от участието в настоящия 

конкурс, нито за каквито и да било финансови възнаграждения. 

 

Ако конкурсът закъснее, бъде отложен или прекъснат частично или изцяло 

по каквато и да било причина, Сеdefop не може да бъде държан отговорен за 

това по какъвто и да било начин. 

 

9. РАЗНИ 

 

Сеdefop си запазва правото да отхвърли предоставено произведение, ако 

при предоставянето му не са спазени правилата или ако предоставеното 

произведение е цинично или засяга правата на други хора. 

 

Конкурсът е съобразен с гръцкото законодателство. Ако има спор, който не 

може да бъде решен по взаимно съгласие, компетентни ще бъдат гръцките 

съдилища. 
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