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Европейско състезание 
по проект SKILLS+ 
Европейското състезание SKILLS+ се проведе по 

начин, различен от пранираното 

Проекта SKILLS+ предвиждаше провеждането на 

европейските състезания SKILLS + в Холандия в 

периода между месеците юни-август 2021 г. 

Победителите в националните състезания във всяка 

категория трябваше да пътуват до Бург-Хаамстеде и да 

покажат професионалните си умения в Европейската 

надпревара. 

Но поради COVID-19 и различните разпоредби в 

страните партньори състезанието се проведе онлайн. 

След дълго обсъждане, партньорите начело с водещата 

организация – Pro Work, взеха решение за промяна на 

формата на събитието.  

Благодарение на доброто партньорство и опитния 

координатор състезанието в ЕС премина добре, 

въпреки че изискваше някои адаптации и допълнителни 

умения от всички – и организатори и участници. 

 

 

 

 
Координаторите Теса и Тео на онлайн церемонията по 

награждаване на победителите в SKILLS+ 

 

 

 

Европейското състезание се проведе 

онлайн във свички страни участници 

заради ограниченията свързани с 

пандемията. 

SKILLS+ e състезание за 

професионални умения за хора с 

увреждания. Фокусирай се върху 

таланта си, а не върху увреждането! 

ДЕНЯТ на проект SKILLS+ 
или нека игрите да 
започнат! 
Организирането на националното състезание 

изисква доста време, опит и телефонни разговори. 

Но организирането и провеждането на европейско 

състезание на местно ниво беше дори още по -

голямо предизвикателство. 

Как започна всичко? Как стана възможно да се проведе 

Европейското състезание? Нека се върнем малко назад, 

за да разберете какво означава добро партньорство и 

взаимодействие. 

Както вече споменахме организирането на каквото и да 

е събитие предизвикателство. Не можеш просто да 

проведеш няколко телефонни разговори и да осигуриш 

необходимите материали. Необходимо е добро 

планиране от началото до самия край. 

Европейското състезание се проведе в рамките на една 

седмица – от 28-ми юни до 2-ри август 2021. При 

планирането беше решено всеки ден да е посветен на 

определена професионална категория и да се провежва 

от 10-12 часа Централна европейско време. За 

съжаление, се оказа твърде трудно да се планира 

такова голямо събите с такава точност, така че беше 

взето решение, че е допустимо графика на 

професионалните категории да се промени, но всички 

трябва да проведат в рамките на седмицата. По този 

начин предотвратихме потенциално забавяне на 

изпълнението на Европейското състезание.  

За да се даде възможност на холандските съдии да 

оценяват задачите на участниците от разстояние, 

състезанието беше записано. Видеоклиповете бяха 
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филмирани и редактирани от всеки партньор по свой 

собствен начин – задължително беше акцентирането на 

елементите, кото са част от съдийдсия формуляр. С цел 

улесняване на съдиите всеки партньор редактира клипа 

за съответната професионална категория с 

продължителност от 5 до 20 минути.  След това всеки 

партньор съставя видеоклип с продължителност от 5 до 

20 минути. Анонимността на състезателите е 

гарантирана. 

Когато опитваме нещо ново, което не е правено до сега, 

се сблъскваме с непредвидени предизвикателства. В 

този случай това беше процеса по заснемане на 

състезанията, рекатиране на видеата и личната 

преценка какво да се включи във финалното видео. 

Независимо, че всички партньори дадоха най-доброто 

от себе си, имаше различи във видеата.  

По време на провеждането на Европейското състезание 

във всяка държава присъстваше местен съдия, който 

попълваше съответния съдийски формуляр и беше на 

разположение за консултация с колегите си от 

Нидерландия по отношение на аромат, вкус, 

взаимоотношения в отборите. Формулярите бяха 

изпратени на съдийската комисия в заедно с видеата.  

Въпреки че европейското състезание SKILLS+ не се 

проведе лично, самото събитие беше успешно. В 

условията на пандемия и различни държавни политики 

всички партньори активно участваха за да се състои 

събитието, въпреки трудностите и несигурността.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церемония по 
награждаване на 

европейското състезание 
SKILLS+  
Всяко състезание има победител! Така се случи и в 
нашето състезание. Фокусът на събитието, не беше 
победата, а участието и проявата на талант и 
смелост..., но победата винаги е сладка! 

Приятно е, когато те награждават за това, че си най -
добрият в състезанието - без значение какво е то. Това 
дава на победителя потвърждение, че е постигнал нещо 
страхотно. Това също е награда за времето и усилията, 
които участникът е вложил в подготовка. За някои от 
участниците победата на националното състезание 
беше нещо специално и уникално. Не много хора могат 
да кажат, че са се класирали за европейско състезание. 

А, след като имаме състезание и победител, разбира се 
имаме нужда и от церемония по награждаване. 
Партньорите в проекта посветиха един ден на 
обявяването на победителите на живо онлайн. 
Церемонията се проведе в седмицата след 
състезанието.  

На този ден всички партньори и състезатели (тези, които 
имаха възможност) присъстваха онлайн, на 
церемонията, на която бе отличен избраният победител 
за всеки тип работа. Церемонията по награждаването се 
предаваше на живо, така че по този начин 
заинтересованите заинтересовани страни имаха 
възможност да участват. 

Домакин на церемонията беше координатора на 

проекта - PRO WORK (Нидерландия). Те представиха 

презентация, която нагледно разказа за структурата, за 

исторята, визията на проекта. Двама партньори (един 

нов и един с предишен опит в състезанията ) 

представиха впечатленията си, свързани с 

провеждането на подобни събития. Представен беше  

метода за оценка на способностите на участниците и 

всички получиха обратна връзка за това какви са били 

силните и слабите им страни. И така....настъпи 

момента за връчване на златните, сребърни и 

бронзови медали. Церемонията се проведе на 

английски език. 

Тук можете да видите списъка с победителите в 

индивидуален тип работа: 
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Отборът на Република Чехия – победител в категория 
ИКТ 

 

 

Отборът на Хърватска – победител в категория 
Социални грижи и здраве 

 

 

 

Отборът на Словения – победител в категория 
Готварство 

 

 

 
Отборът на България – победител в категория 

Градинарство 
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В категория Електротехника се състезаваха само 

отбори от Белгия – и очаквано те спечелиха. 

Вместо заключение 

Всъщност не много, резултатите говорят сами за себе 

си. Това партньорство може наистина да се гордее с 

постигнатото - ако вземем предвид всички 

предизвикателства, с които се сблъскахме. Всичко това 

не може да се направи без упорита работа на всички 

партньори и техните организации. Специални 

благодарности към участниците, които проявиха 

интерес към проекта и отделиха от времето си и 

показаха високо ниво на професионализъм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целта на състезанията Skills+ е да подкрепи 

емоционално и психологически хората с 

увреждания, като представи пред 

заинтересованите страни (бъдещи 

работодатели, компании с интереси в 

управление на многообразието, 

образователни центрове  и др.) 

професионалните умения, знания и 

компетентности на на тези хора, за да 

получат заслуженото си място на пазара на 

труда. 

 Научете повече на:  

https://www.skillsplus.eu/  

https://www.facebook.com/paraskillscompetitions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисклеймър: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не 

представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не 

може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за 

информацията, съдържаща се в нея. 

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

