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Çek Cumhuriyeti’nde 
Ulusal Yarışma 
Çek Cumhuriyeti’ndeki ortak – Euroface Consulting yüz 

yüze 7 Ekim 2020 de ulusal yarışmasını organize etti. 

Böyle riskli bir durumda Ulusal Yarışmayı yüzyüze yapabilen 

tek ortaktır.  

Bu sebeple yarışmacılarla anlık fikir alışverişi yapma 

şansları ve anlık geri bildirim alma şansları oldu. 

  

Skills Plus, (işgücü) engelli insanlar için 

yapılan beceri yarışmalarıdır. Hiç kimse 

engeline göre değerlendirilmez - sadece 

yetenek önemlidir! 

Skills Plus yarışmaları takımlar için yapılan 

yarışmalardır ve unutulmaz bir deneyimi garanti 

eder!

 

 

UY Hazırlıkları – Nasıl 
Başlamalı? 
Ulusal bir yarışma düzenlemek oldukça zaman, deneyim 

ve telefon görüşmeleri gerektirir. Bir gecede olmaz. Bu 

nedenle, EUROFACE CONSULTING (Katarina 

Franckova) tarafından verilen aşağıdaki cevaplar, ulusal 

yarışma organizasyonları hakkında diğer ortaklar için 

çok değerlidir. 

SKILLS+ İçin Ulusal Yarışmayı Nasıl organize ettiniz? 

‘’ Geçen yıl, Valašské Meziříčí'deki işitme engelliler için 

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul ile yakın bir şekilde 

çalıştık. Her iki tarafta da işbirliği çok başarılı olarak 

görülüyor ve bu nedenle bu okulla işbirliği içinde 

devam etmeye karar verdik.” 

UY'yi organize ederken karşılaştığınız zorluklar (eğer 

varsa) nelerdi? Planlar orijinal olanlardan herhangi bir 

şekilde değişti mi?  

'' Geçen yılki yarışmadan edindiğimiz deneyim sayesinde, 

her duruma oldukça iyi hazırlandık. Ancak yine de zor bir 

COVID dönemimiz oldu ve her şeyi bu virüse adapte etmek 

zorunda kaldık. Orijinal plan, Çek Cumhuriyeti'ndeki birkaç 

okul arasında bir yarışma düzenlemekti, ancak ikinci COVID 

dalgası nedeniyle bu mümkün olmadı. Yarışmayı 

düzenlemeyi başardığımıza sevindik. Sabah - yarışma günü 

- Çek Cumhuriyeti hükümeti ülkede bir kapanma ilan etti ve 

tüm okulların derhal kapatıldığını duyurdu. Ancak yine de 

yarışmayı düzenledik ve uluslararası yarışma için katılımcı 

seçebildik. Çok şanslıydık. '' 

Yarışmayı hangi alanda düzenlediniz? 

 "Öğrenciler ICT ve Yeşil işler alanlarında rekabet 

ettiler." 
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Hangi anahtar / metodolojide, yarışma için 

katılımcıları seçtiniz?  

‘’ Okulla sürekli iletişim halindeyiz. Yarışmadan önce, 

öğretmenler ve okul müdürüyle birkaç kez yarışmanın 

kendisi ve uluslararası yarışma hakkında tartıştık. 

Öğretmenlerin yarışmanın uluslararası turuna katılmak için 

istekli ve mutlu olacak yarışmacıların seçiminde aktif olarak 

yer almaları gerekiyordu. Ulusal yarışmadan önce, 

öğretmenlere - okul dersinin bir parçası olarak - görev 

verildiğinde ve hangilerinin ulusal turda yer alacağını 

değerlendirdiğinde, okulda bir yarışmanın test turu yapıldı.” 

  Katılımcılar kimlerdi (hangi kuruluşlardan)? 

'' 3 kuruluşu dahil etmeyi başardık: 

- Valašské Meziříčí'deki işitme engelliler için anaokulu, 

ilkokul ve ortaokul - katılımcılar ve arkadaşlar, 

- Görme engelli öğrenciler ve konuşma kusurları olan 

öğrenciler için okul Opava - jüriler, 

- Kent konseyi Kromeriz - paydaş. 

UY'nin genel memnuniyeti neydi?  

'' Yarışmanın sonunda, ilgili tüm taraflara kağıt geri bildirim 

anketleri dağıtıldı. Anketlerin sonuçları ve kişisel toplantılar 

büyük bir coşku ve yarışmanın olumlu değerlendirildiğini 

gösterdi.  

UY hakkındaki değerlendirmeniz nedir? Herhangi bir şeyi 

değiştirir miydiniz?  

'' Değiştirmek istediğimiz tek şey, yarışmanın daha fazla 

okula ve bölgeye yayılmasıdır, ancak maalesef bu, pandemi 

dönemlerinde gerçekçi değil. Yarışmanın atmosferi çok 

samimi ve eğlenceliydi. Şimdiden yarışmanın uluslararası 

turunu dört gözle bekliyoruz! '' 

Ulusal Yarışma İçin Diğer 
Ortakların Planları 
Peki ya diğer ortaklar? Tüm ortaklar ulusal yarışmalarını 
şahsen yapmak isteseler de, COVID-19 ile ilgili durumun 
düzelmemesi durumunda bir B planına sahipler. 

İlk plana göre, NC 2020 sonbaharında gerçekleşmeli. Ancak 
COVID-19 nedeniyle, ortaklar bunu 2021'in başı için yeniden 
planladılar. 

 

Yüz yüze bir yarış ma umuyorlar. Aksi takdirde, B 

planı kapsamında çalışacağız. Aşağıda ulusal 

yarışmalarla ilgili bazı planlar ve güncellemeler var. 

Hollanda'da 1 Aralık 2020 için planlanan NC maalesef 

COVID-19 durumu nedeniyle iptal edildi. Hollanda, Parc 

Spelderholt ve Annemarie Advies & Coaching liderliğindeki 

Hospitality & Catering yarışmalarına katılacak. Lentiz 

Lifeschool, Sosyal Sağlık ve Bakım yarışmasına katılacaktır. 

Son olarak, Lentiz ile Elektrik alanındaki yarışmaya olası bir 

katılım hakkında da konuştular. 

Ağırlama ve İkram için yeni yarışmanın 26 Ocak 2021'de 

yapılması planlanıyor. Yarışmalar, Scharendijke'deki (PRO 

WORK'ün de bulunduğu Zeeland Bölgesi) Hotel Resort 

Land & Zee'de yapılacaktır. 

Doğal olarak, o sırada geçerli olan tüm uygulanabilir 
önlemleri alacaklardır. Ayrıca Lentiz ile iş birliği içerisinde 
gerçekleştirilecek yarışmalar, yönetmelikler gereği okulun 
kendi bünyesinde yapılacaktır. Bunların Şubat veya Mart 

2021'de yapılması umulmaktadır. Son 
olarak sertifikaların verilmesi, 
katılımcılar için madalyalar 
verilmesi ve gerekirse yerinde veya 

çevrimiçi olarak değerlendirme 
yapılması planlanmıştır. 

 

Önümüzdeki yılın baharında SKILLS + Ulusal Yarışmayı 

düzenlemeyi planlıyorlar. Tüm güvenlik önlemlerini 

gözlemleyen yüz yüze bir olay olmasını 

umuyorlar. Katılımcıları, Belediye 

Sosyal Rehabilitasyon ve 

Entegrasyon Merkezi ve Gündüz 

Sosyal Merkezi'nden çeşitli engelli 

kişiler olacaktır. Çok heyecanlılar 

ve şimdiden iki kategoriye katılmaya hazırlanıyorlar 

- Yeşil iş ve Yemek Servisi. 

İspanya'da Ulusal Yarışmanın hazırlık aşamasındalar. 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Ağırlama ve İkram 

alanlarında iki yarışma düzenlenecek. 
Yıl başında gerçekleşeceklerini 
tahmin ediyorlar, önce ICT 
yarışması, muhtemelen 
çevrimiçi, sonra da Catering yüz 

yüze yarışma olacak şekilde 
planlandı. 

 

Sloven ortak, Ağırlama ve İkram ve Yeşil İş alanındaki ulusal 

rekabetin hazırlık aşamasındadır. Yarışmaya dahil olacak 
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paydaşlar ve kuruluşlarla zaten temas kurdular. Yarışmayı 

2021 baharında (Mart sonu, Nisan başı) düzenlemeyi 

planlıyorlar. 

 

İtalyan NC'leri Yeşil İşleri ve 

Ağırlama ve İkram Hizmetleri 

kapsayacaktır. Sicilya'da 21 Aralık 

2020'de (Yeşil İşler) ve 2021 Ocak sonunda 

(Ağırlama ve İkram) yapılacaktır. İtalyan hükümeti, kısmi 

kapanmaya rağmen atölye çalışmalarını engellemeyerek 

engelli öğrencileri korumaya karar verdiği için yarışmalar 

hazır bulunacak. New Service (projenin İtalyan ortağı) 

yarışmalarda CIRPE atölye 

çalışmaları için öğrencilerini 

ağırlayacak. 

Şu anda, onlarla işbirliği yapmaya 

istekli olan şehirdeki günlük 

merkezlerle iletişim halindeler. Yunan ekibi Yeşil İşler ve 

Sosyal Bakım ve Sağlık konularına 

odaklanacak. 

 

Belçikalı ortak JKVG, ICT ve 
Elektrik alanında çalışacak. İlk başta 

birkaç okul planlandı, ancak COVID-19 durumu nedeniyle 
yalnızca bir okul dahil olacak. Mümkünse yarışma, Aralık 
2020'de yüz yüze yapılacak bir etkinlik olacaktır. 

Türkiye'den ortak, iki şirkette yüz 

yüze ulusal bir yarışma 

düzenleyecek. Ağırlama / yemek 

hizmetleri ve diğeri ICT için yarışma 

organize edecekler. Ağırlama / 

yemek hizmetleri için, yarışmanın yapılacağı 

yerel otelle zaten iletişime geçtiler ve ICT için NC, BT 

şirketlerinden birinde olacaktır. Katılımcı bulmayı başardılar 

ve böylece her biri 4 kişilik 4 grup olacak. NC'leri Ocak 2021 

için planlanıyor. 

 

 Hırvatistan'dan ortak Dante, 

Otelcilik ve Sosyal sağlık alanında 

yarışma düzenleyecek ve okul 

binasında düzenlenecek. 

Otel ve Turizm Okulu ve Otelcilik ve Sosyal sağlık 
temsilcileri ile iletişim halindedirler. Planlanan faaliyetler 
onaylanır ve bir okul binasında gerçekleştirilir. Ancak 
mevcut duruma göre Nisan 2021'den önce hiçbir şey 
planlamamaları söylendi. F2F etkinliği olarak düzenlenecek. 

Skills Plus yarışmaları, fiziksel engelli kişilerden 
zihinsel engelli kişilere kadar hedef grup için 
özel olarak tasarlanmıştır. Gerçek anlamda 
kapsayıcı bir yarışma düzenlenir, bu da her tür 
engelle başa çıkabilen farklı seviyelerdeki 
yeteneklerin takımlar halinde rekabet ettiği 
anlamına gelir. 

 

  

Daha Fazlası İçin 

https://www.skillsplus.eu/  

https://www.facebook.com/paraskillscompetitions  

 

Sorumluluk Reddi: Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimi için 

desteği, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı 

anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir 

şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz. 

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

