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Предисторията
…някъде на Изток през 1895г…

Историята
(Сценарий на филма)

Филмът за бъдещето започва със сцена на
младеж , който приключва онлайн час.
Изтощен от онлайн обучението, се чуди
дали има смисъл да ходи в университет,
защото чете и гледа в много сайтове и
мрежи, как хората се правят и без висше
образование.
Разговаря
онлайн
за
значението на висшето образование с негов
приятел. Той му показва официална
статистика и се опитва да го убеди в
смисъла на университета. Спорят, тъй
като повечето източници не съвпадат с
официалната статистика. В диалога се
обяснява значението на тези данни и как
голяма част от обществото би се заблудило,
поради
множеството
недостоверни
източници. Младежът осъзнава значението
на официалната статистика и решава,че ще
запише висше образование в тази област.

Част първа:
Филмът започва със затваряне на лаптоп от младежа (тъкмо приключващ онлайн
час). Той става да си вземе ядене, като в същия момент получава нотификация по
телефона от негов приятел да се чуят онлайн за кандидатстването им за висше
образование. Момчето поглежда тавана с още по-отегчен поглед, връща се на леглото и
пак отваря лаптопа и онлайн разговора. Той обяснява на своя приятел, че не знае
дали иска да ходи в университет и че онлайн обучението го съсипва. Освен това…

Част втора

…има твърде много висшисти в България и доста от тях са безработни!
Също така, през последните дни намира много източници – сайтове, изследвания, видеа - в
които се твърди, че е много лесно да си намериш работа или изкарваш пари по интернет,
например като влогър. Освен това Айнщайн и Бил Гейтс не са завършили университет, а са
много успешни…

Част трета
Приятелят му го пита дали си е
проверил информацията в Евростат,
а той му отговаря: „Какво е това“?

Следва обяснение за Евростат. Младежът
оспорва, защото неговите източници са
повече като количество. Изясняват се
разликите в качеството и достоверността
на официалната статистика. Приятелят
му намира конкретните показатели и му
обяснява, защо не е прав, според данните и
още много хора, като него могат да се
заблудят вярвайки на множеството
по-привлекателни, но недостоверни
източници.
Приятелят:
„Ако я нямаше официалната статистика,
как въобще щях да ти докажа, че съм прав?“

Използвани данни
Заетост по степен на
образование
(% от общата заетост)

Население по степен на
завършено образование(%)
.

Част четвърта и финал
Младежът:
„Благодаря ти! Вече съм сигурен, че
искам да следвам, а ти ми помогна да
разбера какво!“

Филмът приключва с кадър от
екрана на лаптопа на младежа , в
които се вижда как той търси в
интернет къде се учи
специалност „Статистика“.

Благодаря Ви, че отделихте
от времето си за да видите
представянето на новия филм на “4S”
Гласувайте за нас за да ни помогнете
направим следващия си голям
статистически удар!!!

