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Ο Εθνικός Διαγωνισμός 
στην Τσεχία 
Ο οργανισμός EUROFACE CONSULTING από την 

Τσεχία, διοργάνωσε τον εθνικό τους διαγωνισμός στις 

7 Οκτωβρίου 2020. 

Ήταν ο μόνος συνεργάτης που κατάφερε να οργανώσει τον 

εθνικό ανταγωνισμό δια ζώσης σε μια τέτοια ασταθή 

κατάσταση, λόγω της πανδημίας. 

Έτσι, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους 

συμμετέχοντες αυτοπροσώπως και να λάβουν άμεσα 

σχόλια από αυτούς. 

Το έργο Skills Plus αποτελείται από 

διαγωνισμούς δεξιοτήτων για άτομα με 

αναπηρία (εργασίας). Κανείς δεν κρίνεται 

από την αναπηρία του - μετράει μόνο το 

ταλέντο!  

Οι διαγωνισμοί του Skills Plus είναι 

διαγωνισμοί για ομάδες και εγγυώνται μια 

αξέχαστη εμπειρία! 

 

 

Προετοιμασία των Εθνικών 
Διαγωνισμών – πώς 
ξεκίνησε; 
Η διοργάνωση ενός εθνικού διαγωνισμού απαιτεί 

αρκετό χρόνο, εμπειρία και πολλές τηλεφωνικές 

επικοινωνίες. Δεν συμβαίνει από την μια μέρα στην 

άλλη. Επομένως, τα ακόλουθα σχόλια από την 

εκπρόσωπο του οργανισμού EUROFACE 

CONSULTING, Katarina Franckova είναι πολύτιμα για 

την διοργάνωση των υπόλοιπων εθνικών 

διαγωνισμών. 

Πώς οργανώσατε τον διαγωνισμό του έργου SKILLS+; 

«Το προηγούμενο έτος, συνεργαστήκαμε στενά με το 

νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το γυμνάσιο για άτομα με 

προβλήματα ακοής στο Valašské Meziříčí. Και από τις δύο 

πλευρές, η συνεργασία θεωρείται πολύ επιτυχημένη και γι 

'αυτό αποφασίσαμε να συνεργαστούμε ξανά με αυτό το 

σχολείο.» 

Ποιες ήταν οι προκλήσεις (αν υπήρχαν) που 

αντιμετωπίσατε κατά την οργάνωση του εθνικού 

διαγωνισμού; Άλλαξαν τα αρχικά σας σχέδια με 

οποιονδήποτε τρόπο; 

 

«Χάρη στην εμπειρία από τον περσινό διαγωνισμό, ήμασταν 

αρκετά καλά προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε κατάσταση. 

Ωστόσο, λόγω της δύσκολης κατάστασης λόγω COVID 

έπρεπε να προσαρμόσουμε τα πάντα βάσει των νέων 

δεδομένων. Το αρχικό σχέδιο ήταν να οργανωθεί ένας 

διαγωνισμός μεταξύ πολλών σχολείων στην Τσεχία, αλλά 

αυτό δεν ήταν δυνατό λόγω του δεύτερου κύματος COVID. 

Χαρήκαμε που καταφέραμε να οργανώσουμε τον 

διαγωνισμό. Το πρωί - την ημέρα του διαγωνισμού - η 

κυβέρνηση της Τσεχίας ανακοίνωσε lockdown στην χώρα 

και το άμεσο κλείσιμο όλων των σχολείων. Ωστόσο, 

καταφέραμε να διοργανώσουμε τον διαγωνισμό και να 

επιλέξουμε συμμετέχοντες για τον διεθνή διαγωνισμό. 

Ήμασταν πολύ τυχεροί.»  

Ποιον εργασιακό τομέα συμπεριλάβατε στον 

διαγωνισμό;  

 «Οι μαθητές διαγωνίστηκαν στους τομείς – ΤΠΕ και 

Αγροτικές Εργασίες.» 

Πώς επιλέξατε τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού; 
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«Είμαστε σε συνεχή επαφή με το σχολείο. Πριν από τον ίδιο 

τον διαγωνισμό, συζητήσαμε αρκετές φορές με τους 

δασκάλους και τον διευθυντή του σχολείου για τον ίδιο τον 

διαγωνισμό και για τον διεθνή διαγωνισμό. Ήταν απαραίτητο 

για τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν ενεργά στην 

επιλογή των διαγωνιζομένων που θα είναι πρόθυμοι και 

χαρούμενοι να συμμετάσχουν στον διεθνή γύρο του 

διαγωνισμού. Πριν από τον εθνικό διαγωνισμό, ένας κύκλος 

δοκιμών του διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε στο σχολείο – 

ως μέρος του σχολικού μαθήματος και οι καθηγητές είχαν ως 

καθήκον να αξιολογήσουν ποιοι από τους μαθητές τους θα 

λάβουν μέρος στον διαγωνισμό.» 

Ποιοι συμμετείχαν (από ποιους οργανισμούς);  

‘«Καταφέραμε να εμπλέξουμε 3 οργανισμούς: 

- Το νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το γυμνάσιο για άτομα με 

προβλήματα ακοής της πόλης Valašské Meziříčí - 

συμμετέχοντες και μέντορες, 

- Σχολείο για μαθητές με προβλήματα όρασης και μαθητές με 

προβλήματα ομιλίας της πόλης Opava - κριτές, 

- Δημοτικό συμβούλιο της πόλης Kromeriz - ενδιαφερόμενος. 

Ποια ήταν η συνολική ικανοποίηση των 

συμμετεχόντων από τον εθνικό διαγωνισμό;  

 

«Στο τέλος του διαγωνισμού, διαβιβάστηκαν 

ερωτηματολόγια με σχόλια σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων, καθώς και η 

προσωπική συνάντηση, έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό και 

θετική αξιολόγηση του διαγωνισμού.» 

Ποια είναι η εκτίμησή σας για τον εθνικό διαγωνισμό; 

Θα αλλάζατε κάτι;  

 

«Το μόνο πράγμα που θα θέλαμε να αλλάξουμε είναι η 

επέκταση του ανταγωνισμού σε περισσότερα σχολεία και 

περιοχές, αλλά δυστυχώς αυτό δεν είναι ρεαλιστικό σε 

καιρούς πανδημίας. Η ατμόσφαιρα του διαγωνισμού ήταν 

πολύ φιλική και διασκεδαστική. Ανυπομονούμε ήδη για τον 

διεθνή γύρο του διαγωνισμού!» 

Τα σχέδια των 
υπολοίπων εταίρων για 
την διεξαγωγή των 
Εθνικών Διαγωνισμών 

Τι γίνεται με άλλους εταίρους; Παρόλο που όλοι οι 
εταίροι θα ήθελαν να υλοποιήσουν τους εθνικούς τους 
διαγωνισμούς δια ζώσης, έχουν ένα σχέδιο Β σε 
περίπτωση που η κατάσταση που σχετίζεται με τον 
COVID-19 δεν βελτιωθεί. 

Σύμφωνα με το πρώτο σχέδιο, οι εθνικοί διαγωνισμοί θα 
έπρεπε να πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο του 2020. 
Αλλά λόγω της πανδημίας του COVID-19, οι εταίροι τους 
έχουν ξαναπρογραμματίσει για τις αρχές του 2021. 

Ελπίζουν για έναν δια ζώσης διαγωνισμό. Εάν όχι, θα 
λειτουργήσουμε σύμφωνα με το σχέδιο Β. Παρακάτω, 
υπάρχουν μερικά σχέδια και ενημερώσεις σχετικά με τους 
εθνικούς διαγωνισμούς.  

 

Στην Ολλανδία, ο εθνικός διαγωνισμός 

που είχε προγραμματιστεί για την 1η 

Δεκεμβρίου 2020, δυστυχώς 

ακυρώθηκε λόγω της κατάστασης της 

πανδημίας. Οι Ολλανδοί 

συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν στον 

τομέα της Εστίασης υπό την ηγεσία των Parc Spelderholt 

και Annemarie Advies & Coaching. Το σχολείο Lentiz 

Lifeschool θα συμμετάσχει στην εκδήλωση του διαγωνισμού 

στον τομέα της Κοινωνικής Υγείας και Φροντίδας. Τέλος, 

επικοινώνησαν επίσης με το σχολείο Lentiz Lifeschool για 

πιθανή συμμετοχή στον διαγωνισμό στον τομέα του 

Ηλεκτρισμού.  

Ο νέος διαγωνισμός στον τομέα της Εστίασης έχει 

προγραμματιστεί για τις 26 Ιανουαρίου 2021. Οι 

διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν στο Hotel Resort Land 

& Zee στην πόλη Scharendijke (Επαρχία Ζελάνδης όπου 

βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις του οργανισμού PRO 

WORK). 

Φυσικά, θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης που θα 
ισχύουν εκείνη τη στιγμή. Επιπλέον, οι διαγωνισμοί που θα 
πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το σχολείο Lentiz 
Lifeschool θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του σχολείου, 
ακολουθώντας όλους τους κανονισμούς ασφαλείας. 
Ελπίζουμε να πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο ή τον 
Μάρτιο του 2021 Τέλος, εκδόθηκαν πιστοποιητικά και 
μετάλλια για τους συμμετέχοντες και η 
παρακολούθηση/βαθμολόγηση προγραμματίζεται να γίνει 
μέσω διαδικτύου, εάν είναι απαραίτητο. 

Εκτιμάται να διοργανώσουν τον Εθνικό 

Διαγωνισμό Δεξιοτ’ητων την άνοιξη 

του 2021. Ελπίζουν ότι θα είναι μια 

εκδήλωση δια ζώσης που θα 

ακολουθήσει όλα τα μέτρα 
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προστασίας. Οι συμμετέχοντες θα είναι άτομα με διάφορες 

αναπηρίες από το Κέντρο Δήμου Κοινωνικής 

Αποκατάστασης και Ένταξης και το Κοινωνικό Κέντρο 

Ημέρας. Είναι πολύ ενθουσιασμένοι και ήδη 

προετοιμάζονται να συμμετάσχουν σε δύο κατηγορίες – 

Αγροτικές Εργασίες και Εστίαση. 

Στην Ισπανία, βρίσκονται στη φάση 
προετοιμασίας του Εθνικού 
Διαγωνισμού. Δύο διαγωνισμοί 
πρόκειται να διοργανωθούν στους 
τομείς των ΤΠΕ και της Εστίασης. 

Υπολογίζουν ότι θα πραγματοποιηθούν 
στις αρχές του έτους, πρώτα ο διαγωνισμός ΤΠΕ, πιθανώς 
διαδικτυακά, και αργότερα ο διαγωνισμός Εστίασης, διά 
ζώσης. 

 

Ο εταίρος από την Σλοβενία, 

βρίσκεται στο στάδιο της 

προετοιμασίας του εθνικού 

διαγωνισμού στους τομείς της 

Εστίασης και των Αγροτικών Εργασιών. 

Έχουν ήδη επικοινωνήσει με τα ενδιαφερόμενα μέρη και 

τους οργανισμούς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. 

Σχεδιάζουν να διοργανώσουν τον διαγωνισμό την άνοιξη 

του 2021 (τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου). 

 

Ο Ιταλικός εθνικός διαγωνισμούς θα 

συμπεριλάβει τους τομείς της 

Εστίασης και των Αγροτικών 

Εργασιών. Ο πρώτος 

πραγματοποιήθηκε στη Σικελία στις 21 

Δεκεμβρίου 2020 (Αγροτικές Εργασίες) και ο δεύτερος θα 

πραγματοποιηθεί στο τέλος Ιανουαρίου 2021 (Εστίαση). Οι 

διαγωνισμοί θα διεξαχθούν δια ζώσης, αφού η Ιταλική 

κυβέρνηση αποφάσισε να προστατεύσει τους μαθητές με 

αναπηρίες, χωρίς να σταματήσει τις εκπαιδευτικές τους 

δραστηριότητες, παρά το μερικό lockdown της χώρας. Ο 

οργανισμός New Service (εταίρος από την Ιταλία) θα 

φιλοξενήσει τους μαθητές των εργαστηρίων CIRPE στους 

διαγωνισμούς. 

 

 Αυτή τη στιγμή επικοινωνούν με 

Κέντρα Ημέρας και ΚΔΑΠ στην 

πόλη, τα οποία είναι πρόθυμα να 

συνεργαστούν μαζί τους. Η ελληνική 

ομάδα θα επικεντρωθεί στους τομείς 

των Αγροτικών Εργασιών και της Κοινωνικής 

Φροντίδας και Περίθαλψης. 

 

Ο Βέλγος συνεργάτης JKVG θα 
επικεντρωθεί στον τομέα των ΤΠΕ 
και του Ηλεκτρισμού. Στην αρχή 

προσεγγίστηκαν  αρκετά σχολεία, 
αλλά λόγω της κατάστασης της 

πανδημίας COVID-19, θα συμμετάσχει μόνο ένα 
σχολείο. Εάν είναι δυνατόν, ο διαγωνισμός θα είναι δια 
ζώσης και θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων μηνών. 

Ο συνεργάτης από την Τουρκία θα 
διοργανώσει έναν δια ζώσης εθνικό 
διαγωνισμό σε δύο εταιρείες. Θα 
αγωνιστούν στους τομείς της 
Φιλοξενίας και ΤΠΕ. Για τον τομέα 

της Εστίασης έχουν ήδη επικοινωνήσει με 
ένα τοπικό ξενοδοχείο, όπου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός. Ο 
διαγωνισμός στον τομέα ΤΠΕ  θα πραγματοποιηθεί σε μία 
από τις εταιρείες πληροφορικής. Κατάφεραν να βρουν 
συμμετέχοντες και έτσι θα υπάρχουν 4 ομάδες των 4 
ατόμων η καθεμία. Ο εθνικός διαγωνισμός έχει 
προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2021. 

Οι Dante, συνεργάτης από την Κροατία 

θα διοργανώσουν τον διαγωνισμό 

στον τομέα της Εστίασης και της 

Κοινωνικής Φροντίδας και 

Περίθαλψης και θα πραγματοποιηθεί 

στους χώρους του οργανισμού. 

Βρίσκεται σε επαφή με εκπροσώπους της Σχολής 

Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επαγγελμάτων. Ωστόσο, 

σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση, δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί κάτι πριν από τον Απρίλιο του 2021. Η 

εκδήλωση θα είναι δια ζώσης. 

Οι διαγωνισμοί Skills Plus έχουν σχεδιαστεί 
ειδικά για την ομάδα-στόχο, που κυμαίνεται από 
άτομα με σωματικές αναπηρίες έως άτομα με 
ψυχικές αναπηρίες.  
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Μπορείτε να δείτε 
περισσότερα εδώ: 

https://www.skillsplus.eu/  

https://www.facebook.com/paraskillscompetitions  

 

Αποποίηση ευθυνών: Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των 

συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

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



