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DRŽAVNO TEKMOVANJE V 
ČEŠKI REPUBLIKI 
Partner iz Češke republike – EUROFACE CONSULTING 

je organiziral državno tekmovanje v živo 7. oktobra 

2020.  

Bili so edini partner, ki je uspel organizirati državno 

tekmovanje, v živo, v tej nestabilni situaciji. 

Zaradi tega, so se imeli priložnost pogovarjati z udeleženci 

osebno in dobiti njihov takojšen odziv. 

Skills Plus so tekmovanja v veščinah za 

ljudi z (delovnimi) nezmožnostmi. Nikogar 

se ne sodi po njihovih nezmožnostih – 

samo talent šteje!  

Skill Plus tekmovanja so za skupine in so 

garantirano nepozabna izkušnja! 

 

 

PRIPRAVE NA DRŽAVNO 
TEKMOVANJE – kako 
začeti? 
Organizirati državno tekmovanje zahteva kar nekaj 

časa, izkušenj in telefonskih klicev. Ne zgodi se čez 

noč. Zato se sledeči odgovori od EUROFACE 

CONSULTING (Katarina Franckova) zelo dragoceni za 

druge za njihovo organizacijo državnega tekmovanja.  

Kako ste organizirali državno tekmovanje za SKILLS+? 

‘’V prejšnjem letu smo tesno sodelovali z vrtcem, osnovno 

šolo in srednjo šolo za slušno ovirane v Valašské Meziříčí. 

Na obeh straneh, je sodelovanje smatrano za zelo 

uspešno in zato smo se odločili ponovno tekmovati in 

sodelovati s to šolo.  

Kakšni so bili izzivi (če so bili kakšni) , s katerimi ste 

se soočali pri organiziranju državnega tekmovanja? So 

se načrti na kak način spremenili od prvotnega? 

‘’Po zaslugi izkušnje iz lanskega tekmovanja, smo bili 

precej dobro pripravljeni na kakršnokoli situacijo. A vendar 

smo prav tako imeli težko COVID obdobje in smo vse 

morali prilagoditi virusu. Originalni plan je bil organizirati 

tekmovanje med več šolami v Češki Republiki, ampak to ni 

bilo mogoče zaradi drugega vala COVID-a. Bili smo 

zadovoljni, da nam je uspelo organizirati tekmovanje. 

Zjutraj – na dan tekmovanja – je vlada Češke Republike 

naznanila zaprtje v državi in takojšnje zaprtje šol. Kljub 

temu smo še vedno organizirali tekmovanje in bili zmožni 

izbrati udeležence za mednarodni krog. Res smo imeli 

srečo.” 

 

Na katerem področju ste organizirali tekmovanje? 

“Učenci so tekmovali na področju ICT in Zelenih služb.”  

Po kakšnem ključu/metodologiji ste izbrali udeležence 

za tekmovanje? 

‘Smo v konstantnem kontaktu s šolami. Pred samim 

tekmovanjem smo se večkrat pogovarjali z učitelji in 

šolskim ravnateljem o tekmovanju samem in o 

mednarodnem tekmovanju. Pomembno je bilo, da so bili 

učitelji aktivno vpleteni v selekcijo tekmovalcev, ki bodo 

pripravljeni in željni sodelovati v mednarodnem krogu 

tekmovanja. Pred državnim tekmovanjem, se je v šoli izved 
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el testni krog tekmovanja ko so učitelji – kot del šolske ure 

– dobili nalogo in ovrednotili kateri od njih se bo udeležil v 

državnem krogu.’’ 

Kdo so bili udeleženci (iz katerih organizacij)? 

‘’Uspelo nam je vključiti 3 organizacije:  

- Vrtec, osnovno šolo in srednjo šolo za “slušno” 

ovirane v Valašské Meziříčí – udeleženci  

- Šola za “vidno” ovirane učence in učence z 

govornimi ovirami  Opava – sodniki, 

- City council Kromeriz – nosilec aktivnosti. 

Kakšno je bilo splošno zadovoljstvo z državnim 

tekmovanjem? 

‘’Ob koncu tekmovanja, so bili razdeljeni papirnati 

vprašalniki vsem zainteresiranim partijam. Rezultati 

vprašalnikov, kot tudi osebnih sestankov, so pokazali 

pozitivno ocenitev tekmovanja.” 

Kakšna je vaša ocena državnega tekmovanja? Bi kaj 

spremenili? 

‘’Edina stvar, ki bi jo želeli spremeniti je razširitev 

tekmovanja v več šol in regij, vendar na žalost to ni 

realistično v času pandemije. Atmosfera tekmovanja je bila 

zelo prijetna in zabavna. Se že veselimo mednarodnega 

kroga tekmovanja!”  

Načrt drugih partnerjev 
za državno tekmovanje 
Kaj pa drugi partnerji? Čeprav bi vsi partnerji želeli 

svoje državno tekmovanje v živo, imajo plan B, za 

primer, če se situacija povezana s COVID-19 ne 

izboljša.  

Glede na prvi načrt, bi državno tekmovanje moralo biti v 
jeseni 2020. Vendar so ga partnerji zaradi COVIDa-19 
prestavili na začetek 2021.  

Upajo na tekmovanje v živo. V kolikor ne, bo izveden plan 
B. Spodaj je nekaj načrtov in posodobitev glede državnih 
tekmovanj.  

Na Nizozemski so bila državna 

tekmovanja planirana 1. 

Decembra 2020 a so bila nažalost 

odpovdedana zaradi VOCID-19 

sotuacije. Nizozamska bo 

sodelovala v tekmovanjih v Gostoljubju&Kateringu, ki ga 

bodo vodili Parc Spelderholt and Annemarie Advies & 

Coaching. Lentiz 

Lifeschool bo sodelovala v 

Socialnem Zdravju & Nega 

tekmovanjih. Za konec , so 

govorili tudi z Lentiz o možnem sodelovanju v  tekmovanju 

na področju Elektrika.  

Novo tekmovanje za Gostoljubje&Katering je planirano 26. 

januarja 2021. Tekmovanja se bodo izvedla v Hotel Resort 

Land&Zee v Scharendijke (Provinca v Zeeland kjer je 

lociran tudi PRO WORK).  

Seveda, bodo spremljali vse previdnosti, ki se bodo 

upoštevale takrat. Dodatno, se bodo tekmovanja, ki bodo 

izvedena v sodelovanju z Lentiz izvedla na šoli sami, glede 

na predpise. Ti bodo, upajo,  februarja in marca 2021. 

Narejeni so bili tudi certifikati, medalje za udeležence so 

bile naročene in ocenjevanje je planirano da bo na strano 

ali online v kolikor bo potrebno. 

Planirajo, da bodo tekmovanje Skills+ National Competition 
imeli spomladi naslednje leto. Upajo, da bo dogodek v živo, 
upoštevajoč vse ukrepe. Njihovi udeleženci bodo ljudje  z 
različnimi ovirami iz Municipality centra za socialno 
rehabilitacijo in Integration and Day socialnega centra. Zelo 
so navdušeni in se že pripravljajo na sodelovanje v dveh 
kategorijah: Zelena služba in Katering. 

 

 V Španiji so v fazi pripravljanja 

na Državno tekmovanje. Dva 

tekmovanja bosta organizirana na 

področju ICT in Gostoljubje&Katering. Ocenjujejo, da bosta 

izvedena na začetku leta, najprej ICT tekmovanje, 

najverjetneje online in kasneje Katering v živo.  

 

Slovenski partner je v fazi priprav 

na državno tekmovanje na 

področju Gostoljubja in Kateringa 

ter Zelene službe. Trenutno so že 

kontaktirali nosilce interesov in organizacije, ki bodo 

vpletene v tekmovanje. Planirajo organizacijo tekmovanja 

spomladi 2021 (konec marca, začetek aprila). 

Italijanska državna tekmovanja 

bodo pokrivala Zelene Službe in 

Gostoljubje&Katering. Izvajala se 

bodo v Siciliji 21. Decembra 2021 

(Zelene Službe) in on koncu 

januarja 2021 (Gostoljubje&Katering). Tekmovanja se bodo 

izvajala v prisotnosti, ker se je italjanska vlada odločila 

zaščititi učence z nezmožnostmi tako, da ne blokirajo 

njihovih delavnic, kljub delnemu zaprtju. New service 
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(italijanski partner projekta) bo gostoval učence CIPRE 

delavnic na tekmovanjih. 

 

Trenutno komunicirajo z dnevnimi 

centri v mestu, ki so pripravljeni 

sodelovati z njimi. Grška ekipa bo 

fokusirana na Krške Zelene Službe  

in Socialno nego&Zdravje.  

 

Belgijski partner JKVG bo delal 

na področju ICT in Elektrika. 

Sprva je bilo planiranih nekaj šol, 

vendar bo zaradi COVID-19 

vključena samo ena šola. Če bo mogoče, bo tekmovanje 

osebno in bo decembra 2020.  

 

Partner iz Turčije bo organiziral 

državno tekmovanje v živo v dveh 

podjetjih. Tekmovali bodo v 

Gostoljubju&Kateringu in drugo za 

ICT. Za Gostoljubje&Katering so že 

kontaktirali lokalni hotel, kjer se bo izvajalo 

tekmovanje, in za ICT, bo državno tekmovanje eno od IT 

podjetij. Uspelo jim je najti udeležence tako, da bodo 4 

skupine v katerih bodo 4 udeleženci.  Njihovo državno 

tekmovanje je planirano januarja 2021.  

 

 Dante, partner iz Hrvaške bo 

organiziral tekmovanje na 

področju Gostoljublja in 

Socialnega zdravja in se bo 

izvajalo v šolskih predpostavkah. 

So v kontaktu s predstavniki njihovega 

hotela in Turistične šole in Gostoljubja in Socialnega 

zdravja. Planirane aktivnosti so potrjene in se bodo 

dogajale v predpostavkah šole. Ampak, glede na trenutno 

situacijo, jim je bilo zapovedano naj ne planirajo ničesar 

pred aprilom 2021. Organizirano bo kot F2F dogodek. 

 

 

 

 

Skills Plus tekmovanja so oblikovana 
specifično za ciljno skupino, segajoč od  ljudi z 
fizičnimi nezmožnostmi do ljudi z mentalnimi 
nezmožnostmi. Organizirano je resnično 
vključujoče tekmovanje, kar pomeni, da talenti 
različnih nivojev, ki se soočajo z nezmožnostmi 
vseh vrst, tekmujejo v skupinah.   

 

Več informacij na 

https://www.skillsplus.eu/  

https://www.facebook.com/paraskillscompetitions  

 

Izjava: Podpora evropske komisije za proizvodnjo te publikacije ne 

predstavlja podpore tekmovanj, kar je razvidno iz pogledov samo 

avtorjev, in Komisija ne more držati odgovornosti za katerokoli 

uporabo, ki je sestavljena iz opisanih informacij. 

 

https://www.skillsplus.eu/
https://www.facebook.com/paraskillscompetitions

