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Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός 
του έργου SKILLS+ 
Ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός SKILLS + 

πραγματοποιήθηκε διαφορετικά από ό, τι είχε αρχικά 

προγραμματιστεί από το εταιρικό σχήμα. 

Η κανονική ανάπτυξη του έργου SKILLS + θα προέβλεπε τη 

διεξαγωγή των ευρωπαϊκών διαγωνισμών SKILLS + στην 

Ολλανδία μεταξύ των μηνών Ιουνίου 2021 και Αυγούστου 

2021. Οι νικητές των εθνικών διαγωνισμών σε κάθε 

κατηγορία θα ταξίδευαν στο Burgh-Haamstede και θα 

συμμετείχαν σε σημαντικό γεγονός για την προσωπική 

ανάπτυξη, την ανταλλαγή εμπειριών, την ανάδειξη των 

δυνατοτήτων τους και την ευαισθητοποίηση των εταιρειών. 

Αλλά λόγω του COVID-19 και των διαφορετικών 

κανονισμών στις χώρες εταίρους, ο διαγωνισμός διεξήχθη 

διαδικτυακά. Ήταν μια πρόκληση και για αυτόν τον λόγο 

έπρεπε να σκεφτούμε και να βρούμε τον τρόπο εκτέλεσης 

του ανταγωνισμού και την επίτευξη του στόχου του έργου. 

 

Χάρη στην καλή συνεργασία και τον έμπειρο συντονιστή, ο 

διαγωνισμός πήγε καλά, παρόλο που απαιτούσε κάποιες 

προσαρμογές και επιπλέον δεξιότητες από όλους τους 

συμμετέχοντες. 

 

 

 

 
Οι συντονιστές Tessa και Teo από τους Pro Work στην 

διαδικτυακή τελετή απονομής των βραβείων του SKILLS+ 

 

 

 

 

Ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός σε όλες τις 

χώρες εταίρους πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακά λόγω των περιορισμών της 

πανδημίας. 

Το Skills Plus αποτελείται από 

διαγωνισμούς δεξιοτήτων για άτομα με 

(εργασιακές) αναπηρίες. Κανείς δεν 

κρίνεται από την αναπηρία του - μόνο το 

ταλέντο μετράει! 

Ας ξεκινήσουμε με το 
παιχνίδι του Skills+! 
Η διοργάνωση του εθνικού διαγωνισμού απαιτούσε 

αρκετό χρόνο, εμπειρία και τηλεφωνήματα. Αλλά η 

οργάνωση και η εκτέλεση ευρωπαϊκού διαγωνισμού σε 

τοπικό επίπεδο, ήταν ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση. 

Πώς ξεκίνησαν όλα; Πώς διεξήχθη ο Ευρωπαϊκός 

Διαγωνισμός; Ας δούμε τι σημαίνει καλή συνεργασία. 

Όπως αναφέρθηκε, η διοργάνωση κάθε είδους εκδήλωσης 

αντιπροσωπεύει μια πρόκληση - καλά κάποιοι θα έλεγαν 

ευκαιρία. Δεν μπορείτε να ξεκινήσετε μόνο με τηλεφωνικές 

κλήσεις, αγορά υλικού κ.λπ. Χρειάζεστε ένα καλό σχέδιο 

από την αρχή μέχρι το τέλος (έτσι ώστε να παραμείνετε 

συγκεντρωμένοι και σε καλό δρόμο). 

Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός επεκτάθηκε σε 5 ημέρες, από 

τις 28 Ιουνίου 2021 έως τις 2 Ιουλίου 2021. Κάθε μέρα ήταν 

αρχικά αφιερωμένη σε διαφορετικό τύπο εργασίας-το πρωί 

από τις 10-12 π.μ. CET. Δυστυχώς, αποδείχθηκε ότι ήταν 

πολύ δύσκολο στην πράξη να το σχεδιάσουμε, επομένως, 

αργότερα αποφασίσαμε ότι εάν δεν μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί την καθορισμένη ημέρα (ες), η εκτέλεση 

της ατομικής εργασίας πρέπει να γίνει πριν από την 

καθορισμένη εβδομάδα εκτέλεσης. Με αυτόν τον τρόπο 

αποτρέψαμε πιθανή καθυστέρηση στην εκτέλεση του 

ευρωπαϊκό διαγωνισμό στη χώρα εταίρο. 

Για να μπορέσουν οι Ολλανδοί κριτές να αξιολογήσουν τα 

καθήκοντα των συμμετεχόντων από απόσταση, οι 

συμμετέχοντες βιντεοσκοπήθηκαν. Η βιντεοσκόπηση του 

διαγωνισμού έγινε από κάθε συνεργάτη με τον δικό του 
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τρόπο - με έμφαση στην εμφάνιση των στοιχείων που 

αναφέρονται στις φόρμες κριτικής, για να διαπιστωθεί εάν 

μπορούν να εκτελέσουν ορισμένες δραστηριότητες που 

είναι σημαντικές σύμφωνα με τη φόρμα κριτικής. Στη 

συνέχεια, κάθε συνεργάτης συνέταξε ένα βίντεο διάρκειας 5 

έως 20 λεπτών. Η ιδιωτικότητα των συμμετεχόντων ήταν 

πάντα σεβαστή. 

Όταν δοκιμάζουμε κάτι νέο που κανείς δεν έχει κάνει στο 

παρελθόν, συχνά αντιμετωπίζουμε διαφορετικές 

προκλήσεις. Δυστυχώς, αυτό το στοιχείο της πρόκλησης 

εμφανίστηκε με τη βιντεοσκόπηση του διαγωνισμού. Αν και 

όλοι οι συνεργάτες έβαλαν τα δυνατά τους για να γυρίσουν 

τα πάντα σωστά, υπήρχαν διαφορές στον τρόπο με τον 

οποίο γυρίστηκαν οι διαγωνισμοί, οπότε η αξιολόγηση ήταν 

μια μικρή πρόκληση. 

Όσον αφορά την βαθμολόγηση, κάθε εταίρος επέλεξε 

επίσης έναν κριτή, έτσι ώστε οι Ολλανδοί κριτές να μπορούν 

να τους συμβουλευτούν εάν είναι απαραίτητο. Ο τοπικός 

κριτής παρείχε επίσης ένα συμπληρωμένο έντυπο 

αξιολόγησης για κάθε τύπο εργασίας. Αυτό ήταν απαραίτητο 

για την αξιολόγηση των στοιχείων που δεν μπορούσαν να 

κριθούν διαδικτυακά (συνεργασία, γεύση, μυρωδιά, υγιεινή 

κ.λπ.) 

 

Παρόλο που ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός SKILLS+ δεν 

πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, η ίδια η εκδήλωση ήταν 

επιτυχής`. Σε αβέβαιες συνθήκες που αντιμετώπισαν όλοι οι 

συνεργάτες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είναι πολύ 

σημαντικό να είναι περιτριγυρισμένοι από τους κατάλληλους 

ανθρώπους που δεν τα παρατάνε και αντί αυτού να 

βρίσκουν λύσεις. 

Τελετή απονομής βραβείων 
Κάθε διαγωνισμός έχει έναν νικητή. Παρόλο που η νίκη 
δεν ήταν το επίκεντρο, αλλά η συμμετοχή και η επίδειξη 
ταλέντου και δεξιοτήτων των ατόμων, κάποιος πήρε 
τους υψηλότερους βαθμούς στον διαγωνισμό. 

Είναι ωραίο όταν βραβεύεσαι για αυτό που κάνεις - 
ανεξάρτητα από το τι είναι. Αυτό δίνει στον νικητή την 
επιβεβαίωση ότι πέτυχε κάτι σπουδαίο. Είναι επίσης μια 
ανταμοιβή για τον χρόνο και τον κόπο που έχει θυσιάσει για 
το αποτέλεσμα. Για μερικούς από τους συμμετέχοντες, η 
νίκη στον εθνικό διαγωνισμό ήταν κάτι το ιδιαίτερο και 
μοναδικό. Όχι πολλοί μπορούν να πουν ότι προκρίθηκαν σε 
έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό. 

Εάν έχουμε τον διαγωνισμό και τον νικητή, χρειαζόμαστε 
τελετή απονομής. Αυτό συνέβη επίσης στο SKILLS+. Οι 
συνεργάτες στο έργο αφιέρωσαν μια μέρα για την 
ανακοίνωση των νικητών ζωντανά στο Διαδίκτυο. Η τελετή 

πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα μετά τις εκδηλώσεις του 
διαγωνισμού. Πρώτα, σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε να γίνει 
την ίδια εβδομάδα, αλλά η διαδικασία κρίσης κράτησε 
περισσότερο από το αναμενόμενο. 

Την ημέρα αυτή όλες οι χώρες και οι συμμετέχοντες ήταν 
παρόντες διαδικτυακά για να παρακολουθήσουν την τελετή, 
όπου τιμήθηκε ο επιλεγμένος νικητής για κάθε τύπο 
εργασίας. Η τελετή απονομής μεταδόθηκε ζωντανά, οπότε 
με αυτόν τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι φορείς είχαν την 
ευκαιρία να συμμετάσχουν. 

Η τελετή φιλοξενήθηκε από τον συντονιστή PRO WORK 

(NL) οι οποίοι ετοίμασαν μια παρουσίαση, στην οποία 

πρώτα απ 'όλα παρουσιάστηκε σύντομα η δομή του έργου 

(επίσης για τους προσκεκλημένους, που δεν ήταν ακόμη 

εξοικειωμένοι με το έργο). Ζητήθηκε επίσης από δύο 

εταίρους (ένας νέος και έμπειρος συνεργάτης) να 

παρουσιάσουν την εμπειρία τους από αυτές τις 

τροποποιημένες εκδηλώσεις. Επιπλέον, συζητήθηκε εν 

συντομία ο τρόπος κρίσης και τέλος, απονεμήθηκαν τα 

χρυσά, ασημένια και χάλκινα μετάλλια για κάθε τύπο 

εργασίας. Για τους νικητές, αναφέρθηκε εν συντομία τι 

γνώμη είχαν οι κριτές για τη δουλειά τους και γιατί 

κέρδισαν. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στα αγγλικά. 

Εδώ μπορείτε να δείτε τη λίστα με τους νικητές του κάθε 

τύπου εργασίας: 
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Ομάδα από την Τσεχία - ΤΠΕ 

 

 

Ομάδα από την Κροατία – Κοινωνική Φροντίδα & Περίθαλψη 

 

 

 

Ομάδα από την Σλοβενία - Φιλοξενία & Catering 

 

 

 
Ομάδα από την Βουλγαρία – Αγροτικές Εργασίες 

Για τον τύπο εργασίας «Ηλεκτρολογικά» μόνο ομάδα από το 

Βέλγιο συμμετείχε, επομένως κέρδισε. 
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Τί έχουμε να πούμε στο τέλος; 

Όχι πολλά, τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Αυτή 

η συνεργασία μπορεί να είναι πραγματικά περήφανη για 

όσα έχουμε επιτύχει - αν λάβουμε υπόψη όλες τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε. Αυτό δεν θα μπορούσε 

να γίνει χωρίς σκληρή δουλειά όλων των εταίρων και των 

οργανισμών τους.  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους συμμετέχοντες 

που έδειξαν το ενδιαφέρον τους για το έργο και που 

αφιέρωσαν τον ελεύθερο χρόνο τους και έδειξαν υψηλό 

επίπεδο επαγγελματισμού. 

 

Οι διαγωνισμοί Skills Plus έχουν 

σχεδιαστεί ειδικά για την ομάδα -στόχο, για 

άτομα με νοητικές και σωματικές 

ιδιαιτερότητες. Είναι ένας διαγωνισμός 

χωρίς αποκλεισμούς, πράγμα που 

σημαίνει ότι ταλέντα διαφορετικών 

επιπέδων, που αντιμετωπίζουν κάθε 

είδους δυσκολίες, ανταγωνίζονται σε 

ομάδες. 

 

 Μάθετε περισσότερα στα: 

https://www.skillsplus.eu/  

https://www.facebook.com/paraskillscompetitions 

 

  

 

Αποποίηση ευθυνών: Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, 

το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η 

Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 

των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

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



