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Seeds for the Future: 10+ години грижа за знанията на 

младите хора

8,774
Участници в 

програмата до 

момента

2008
Организира се за 

първи път в 

Тайланд

500+
Топ 

университета 

от цял свят

120+
одобрение от 

държавни и 

правителствени 

ръководители

130
Държави и 

региони

• Образователната CSR програмa на Huawei, посветена на най-добрите студенти и млади хора с интерес 

и постижения в областта на ИКТ технологиите 

• Развиване на местни таланти, надграждане на знания и умения, обмяна на опит, насърчаване на

интереса към ИКТ сектора и мотивиране за участие в дигиталната общност
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2020 година: над 3,000 участника от 103 държави

21 предварително записани обучения и 47 курса на живо в сферата на науката и 

технологиите, икономиката, изкуствата,културата и т.н.



iLearningX

Платформата за Seeds 

for the Future:

• Безплатен достъп до 

47 предварително 

записани курса 

(непрекъснато 

актуализиране)

• Експертите отговарят 

на въпроси в рамките 

на 24 часа

Seeds for the future 2021: Вдъхновяване на 

следващото поколение лидери чрез технологични 

иновации и междукултурен обмен

Онлайн общност 

Социалната мрежа от 

възпитаници на Seeds:

• Международна елитна 

мрежа

• Професионален и

стойностен обмен на 

съдържание

• Ексклузивни дейности 

на възпитаници

Официален уебсайт

Цялата информация в един 

сайт:

• Лесно пренасочване към 

платформата ilearningX

• Участниците ще бъдат 

представени на 

уебсайта

публичност

Онлайн програма

Програма за технологичен 

и културен обмен:

• Събужда интерес към 

ИКТ сектора

• Възпитава бъдещи 

лидери

Елитен 

подбор Изграждане на 

консенсус

Надежден и 

професионален

www.Huawei.com
https://www.huawei.com/mini

site/seeds-for-the-

future/index.html

https://ilearningx.huawei.com

/portal/subportal/Seedsforthe

Future_PR/182

https://www.linkedin.com/gr

oups/6787709/

http://www.huawei.com/
https://www.huawei.com/minisite/seeds-for-the-future/index.html
https://ilearningx.huawei.com/portal/subportal/SeedsfortheFuture_PR/182
https://www.linkedin.com/groups/6787709/
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Какво ново през 2021г.? 

Нови теми

 Китайска култура на живо

 Проучване на китайските 

социални медии

 Huawei лидерски подход

 Модел Uber на азиатските 

пазари

8-дневна програма

Подобрена учебна стойност и 

време за повече 

взаимодействия

Интерактивни и динамични
часове

 Групи, управлявани от 

специален фасилитатор

 Групови дискусии

 Дебати

 Кръгли маси

Различни формати на курсове

 Посещение на живо на 

изложбената зала на Huawei

 Представяне на китайски 

културни забележителности

 въпроси на живо

“Tech4Good” групова работа

 Мултикултурна учебна 

среда

 креативност

 иновации

Seeds alumni събития

 Уебинари

 Диалог за укрепване на 

чувството за 

принадлежност към 

общността

Участие на 

надеждни и 

професионални 

партньори за 

подкрепа



Темите на учебните програми са фокусирани 

върху интересите на участниците и 

личностното им развитие

Предварително записани

уроци

Технологии Важни теми
Лидерство и кариерно 

развитие

Традиционен и модерен 

Китай

Начално ниво и курсове за 

напреднали в 5G, AI, Cloud,

Система Kunpeng, IoT, данни, 

Smart City, Smarthome и др.

Устойчивост и бизнес 

лидерство,

Стратегическо лидерство,

Истории от Силициевата 

долина на Китай

Кибер защита,

Китайски социални медии,

Аерокосмическа индустрия,

Лични данни

На живо и интерактивно 

посещение на Великата 

стена и други сайтове,

Посещение и дискусии с 

компании като JD или DJI

Уроци на живо



Материали за 

кандидатстване

• СВ

• Препис, който доказва 

академични записи, отличия 

от конкурси и олимпиади и 

т.н.

• Мотивационно писмо и / или 

3-минутно лично видео, 

което отразява желанието 

за участие в програмата

• Други материали по 

преценка на кандидатите

• Студенти /възпитаници на 

най-добрите университети 

в страната

• GPA 3.0 или по-висока или 

класиране в топ 30% във 

факултета

• Засилен интерес към ИКТ 

индустрията и Китай

• Eнтусиазъм и проактивност

• Възраст: до 30 години

Първоначален подбор:

Представителният офис на 

компанията избира 

участниците въз основа на 

техните материали за 

кандидатстване

Онлайн интервю:

Провеждат се онлайн 

събеседвания с одобрените 

при първоначалния подбор 

кандидати.

Как да участвате?

Целева аудитория Процес на подбор



Програма

L
i
v
e
 

Q&A (1H)

Местна церемония по закриване

“Tech4Good” групова презентация)

Церемония за откриване 

Начало:

Въведение в програмата

Групиране на ученици

(45 минути) Впечатления от Китай

(1 час)

Междукултурен обмен

(30 мин) Тематична кръгла маса

(1.5ч)
Лидерство

(1.5 часа)

самообучениеПосещение на Хуауйей

и техническа беседа

Сутрешен разговор(10Mins) Сутрешен рзговор-10 инСутрешен разговор 10 мин

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Weekend Day 8

8-дневна онлайн програма: 3 часа задължителни предварително записани курсове + 12 часа курсове на живо + + групов 

проект „Tech4Good“ + достъп до всички ресурси за избираеми курсове + лидерска практика от началото до края.

Сутрешен разговор 1о мин

Студент от групата представя собствената си държава в Ден 2!

Ден 1: Въведение в програмата; Въведение в проект на група „Tech4Good”; Групиране на ученици

Ден 2: Представител на студентите представя културата на родната страна; Китайски културни забележителности

Ден 3: Интерактивна лекция по определена гореща тема

Ден 4: Онлайн посещение на изложбената зала на Huawei; Техническа беседа, изнесена от гост-лектор

Ден 5: 30 минути лекция + 20 минути групова дискусия + 20 минути групово споделяне

Уикенд: Самообучение на предварително записани курсове и проект „Tech4Good“

Ден 8: Въпроси и отговори с технически инструктори; Представяне и оценка на групов проект „Tech4Good“

Предварително записани курсове:

Задължително: 5G, AI, Cloud

Избираем: 3 разширени ИКТ курса, 4 за Huawei, 13 различни теми, 8 китайски документални филма



Групов проект „Tech4Good“: Как да се използва технологията 

за справяне със социални и/или екологични проблеми

Ден 1: Щабът издава насочващи материали за проекта и ще има 8-10 ученици на група.

ДЕН 3: Групова дискусия в продължение на 60 минути, организирана от фасилитатора на групата.

ДЕН 8: Всеки екип представя своя проект пред колеги и съдии (ръководител на клас Huawei, 

технически инструктор на Huawei / външен лектор по технологии, външен партньор). На всяка група 

ще бъдат дадени 5/10 минути (стъпка на асансьора), за да представят работата си и още 5/10 минути 

за въпроси и отговори със съдиите.

Ключово обучение

• Повишаване на социалното 

предприемачество

• Разбиране на текущите тенденции за 

това как технологията може да 

помогне за решаването на сложни 

глобални предизвикателства

• Изграждане на умения за решаване на 

проблеми и лидерски умения чрез 

работа в екип

• Задълбочаване на личната мисия и 

чувството за социална отговорност

• Предоставяне на материали 

за инструментариум 

„Tech4Good“

• Фасилитаторът и менторът 

ще бъдат представени на 

всяка група, за да дадат 

насоки и да отговорят на 

въпроси 

• Най-добрите групови работи 

за всеки клас, Global Top 

10 ще се състезават в 

глобално финално 

състезание в края на 

годината.

• Ще бъде присъдена 

специална награда за 

проект Global Top 1

Какво да очаквам? Какво следва?



Дипломиране

Критерии за 

дипломиране
 Преминаване на 3 

задължителни курса по 

iLearningX: 5G, AI и Cloud 

(Спечелете 60 точки от 100 

за всеки)

 Посещаване на всички курсове 

на живо

 Участие в груповата 

презентация на проект 

„Tech4Good”

Certificate

 Ще бъдат връчени сертификат 

за завършено обучение и личен 

отчет за лидерство



Диалог и кръгла маса с 

ръководители на Huawei

или технологичен гуру

 Споделен експертен опит

 Интервю за Seeds

 Доклад за напредъка на 

програмата

LinkedIn общност

Seeds уебинар Тематично видео

 Дневник на Seeds

 Онлайн анкета

 Поздрави за празници

 Бързи въпроси и 

отговори

Статични постове Празненство

 Събитие в края на 

годината

 Тематично тържество

Приветстваме участниците в програмата да се присъединят към 

групата: студенти, учители, Huawei PR партньори, трети страни! 

Не се колебайте да публикувате, споделяте и коментирате!

Намерете линка във вашия пакет за добре 

дошли или потърсете в LinkedIn „Huawei 

Seeds for the Future“

https://www.linkedin.com/groups/678

7709/

https://www.linkedin.com/groups/6787709/
https://onebox.huawei.com/p/b8b3cda1b9c591f04579e119afa251f9
https://onebox.huawei.com/p/b8b3cda1b9c591f04579e119afa251f9




Благодарим ви!
Нека посадим заедно семето на надеждата.


