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Europsko natjecanje 
SKILLS+ projekta 
Europsko natjecanje SKILLS + provelo se drukčije nego 

je prvotno planirano od strane partnerstva.  

Normalan razvoj projekta SKILLS + predviđao je održavanje 

europskih natjecanja SKILLS + u Nizozemskoj u razdoblju 

od lipnja 2021. do kolovoza 2021. Pobjednici nacionalnih 

natjecanja u svakoj kategoriji putovali bi u Burgh-

Haamstede i sudjelovali na važnom događaju za osobni 

rast, razmjenu iskustava, pokazivanje svojih snaga i 

podizanje svijesti o tvrtkama. 

No, zbog pandemije COVID-19 i različitih propisa u 

partnerskim zemljama, natjecanje EU-a održano je 

virtualno. Na početku je ovo predstavljalo izazov i 

razmišljanje o tome kako provesti natjecanje, a ipak postići 

cilj projekta. 

 

Zahvaljujući dobrom partnerstvu i iskusnom koordinatoru 

natjecanje u EU -u prošlo je dobro, iako je zahtijevalo neke 

prilagodbe i dodatne vještine svih uključenih sudionika. 

 

 

 

 
Koordinatori Tessa I Teo iz Pro Work tijekom  
virtualne ceremonije nagrađivanja SKILLS+ 

 

 

 

 

Europsko natjecanje u svim partnerskim 
zemljama održano je online zbog ograničenja 

pandemije. 

Skills + su natjecanja u vještinama za osobe s 
(radnim) invaliditetom. Nitko se ne ocjenjuje 

prema njegovoj ili njezinoj invalidnosti - računa 
se samo talent! 

D-dan za SKILLS+ projekt 

ili neka igre počnu! 
Organiziranje državnog natjecanja zahtijevalo je dosta 

vremena, iskustva i telefonskih poziva. No, 

organiziranje i provođenje europskog natjecanja na 

lokalnoj razini bio je još veći izazov.  

Kako je sve počelo? Kako je provedeno Europsko 

natjecanje? Vratimo se i vidimo što znači dobro partnerstvo 

i suradnja. 

Kao što je spomenuto, organiziranje bilo koje vrste događaja 

predstavlja izazov - pa neki bi rekli i prilika. Ne možete 

započeti samo telefonskim pozivima, kupnjom materijala itd. 

Potreban vam je dobar plan od početka do samog kraja 

(kako biste ostali koncentrirani i na pravom putu). 

Europsko natjecanje podijeljeno je na 5 dana, od 28. lipnja 

2021. do 2. srpnja 2021. Svaki je dan izvorno bio posvećen 

drugoj vrsti posla-ujutro od 10-12 sati po srednjoeuropskom 

vremenu. Nažalost, pokazalo se da je to u praksi bilo 

preteško planirati, pa smo stoga kasnije odlučili da ako se to 

ne može dogoditi na određene dane, izvršenje EN - a 

pojedine vrste posla treba obaviti prije toga tjedna. Na taj 

smo način spriječili potencijalno odgađanje izvršenja EN - a 

u partnerskoj zemlji. 

Kako bi nizozemski suci mogli procijeniti zadatke sudionika 

na daljinu, sudionici su snimljeni. Snimanje natjecanja za 

vrstu posla svaki je partner radio na svoj način - s naglaskom 

na prikazivanje elemenata navedenih u ocjenjivačkim 

obrascima, kako bi se vidjelo mogu li obavljati određene 

aktivnosti koje su važne prema prosudbenoj formi. Svaki je 

partner zatim sastavio video zapis od 5 do 20 minuta. 

Privatnost sudionika uvijek se poštivala. 

Kada isprobamo nešto novo što nitko dosad nije učinio, 

često se susrećemo s različitim izazovima. Nažalost, ovaj 

element izazova pojavio se snimanjem natjecanja. Iako su 

se svi partneri potrudili sve snimiti kako treba, bilo je razlika 

u načinu snimanja natjecanja pa je procjena bila pomalo 

izazov. 
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Što se tiče ocjenjivanja, svaki je partner također odabrao 

nacionalnog suca, kako bi se nizozemski sudac mogao 

posavjetovati s njima ako je potrebno. Lokalni sudac također 

je dostavio ispunjeni obrazac za ocjenjivanje suca 

specifičan za svaku vrstu posla. To je bilo potrebno za 

procjenu područja koja se nisu mogla ocijeniti putem 

interneta (suradnja, okus, miris, higijena itd.) 

Iako se europsko natjecanje za SKILLS+ nije održalo 

osobno, sam događaj bio je uspješan. U neizvjesnim 

okolnostima sa kojima su se suočili svi partneri tijekom 

pandemije, vrlo je važno da ste okruženi pravim ljudima koji 

ne odustaju i umjesto toga dođete do rješenja. 

Ceremonija nagrađivanja 
tijekom Europskog 
natjecanja 
Svako natjecanje ima pobjednika za najbolju izvedbu. 
Iako pobjeda nije bila u fokusu, već sudjelovanje i 
iskazivanje talenta i vještina pojedinaca, netko je ipak 
osvojio najviše bodova na natjecanju. 

Lijepo je kad ste nagrađeni za to da ste najbolji na natjecanju 
- bez obzira na to o čemu se radi. To daje pobjedniku 
potvrdu da je postigao nešto sjajno. To je također nagrada 
za vrijeme i trud koji je on (ili ona) žrtvovao za rezultat. Za 
neke od sudionika pobjeda na državnom natjecanju bila je 
nešto posebno i jedinstveno. Ne može mnogi reći da su se 
plasirali na europsko natjecanje. 

Ako imamo natjecanje i pobjednika, potrebna nam je dodjela 
nagrada. To je bio slučaj i nakon natjecanja EU za SKILLS+. 
Partneri u projektu posvetili su jedan dan objavljivanju 
pobjednika uživo putem interneta. Svečanost je održana u 
tjednu nakon natjecanja. Prvo smo mislili da bi to moglo biti 
učinjeno u istom tjednu, ali je postupak ocjenjivanja trajao 
duže nego što se očekivalo. 

Na današnji dan sve zemlje i sudionici bili su prisutni na 
Internetu kako bi prisustvovali ceremoniji, gdje je odana 
počast odabranom pobjedniku za svaku vrstu posla. 
Svečana dodjela dodijeljena je uživo, pa su na taj način 
zainteresirani dionici imali priliku sudjelovati. 

Svečanost je vodio vodeći partner PRO WORK (NL) i 

pripremili su prezentaciju u kojoj je prije svega ukratko 

predstavljena struktura projekta (također za pozvane, koji 

još nisu bili upoznati s projektom). Zamoljena su i dva 

partnera (novi i iskusni partner) da predstave svoja 

iskustva o ovim izmijenjenim događajima EN -a. Osim 

toga, način ocjenjivanja bio je ukratko raspravljen i 

napokon, zlatna, srebrna i brončana medalja su se 

dodijelile za svaku vrstu posla.  Za pobjednike je ukratko 

naznačeno što suci misle o svom radu i zašto su pobijedili. 

Svečanost je održana na engleskom jeziku. 

Ovdje možete vidjeti popis dobitnika po pojedinim vrstama 

poslova: 

 

 

Tim iz Češke repoublike – pobjednik u IKT  

 

 

Tim iz Hrvatske – pobjednik Zdravlje i njega  
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Tim iz Slovenije - dobitnik ugostiteljstva i usluživanja 

 

 
Tim iz Bugarske  - pobjednik zelenih poslova 

Za vrstu posla Električar natjecao se samo tim iz Belgije, pa 

su stoga pobijedili. 

Što reći za kraj?  

Ne baš puno, rezultati govore sami za sebe. Ovo partnerstvo 

može biti jako ponosno na ono što smo postigli - ako 

uzmemo u obzir sve izazove s kojima smo se susreli. Ništa 

od ovoga ne bi se moglo učiniti bez napornog rada svih 

partnera i njihovih organizacija. Posebna zahvala ide 

sudionicima koji su pokazali interes za projekt te su dali 

svoje slobodno vrijeme i pokazali visoku razinu 

profesionalizma. 

 

Natjecanja Skills+ osmišljena su posebno za 
ciljanu skupinu, od osoba s tjelesnim 

invaliditetom do osoba s mentalnim invaliditetom. 
Organizira se doista uključivo natjecanje, što 

znači da se talenti različitih razina, koji se nose sa 
svim vrstama invaliditeta, natječu u timovima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Više: 

https://www.skillsplus.eu/  

https://www.facebook.com/paraskillscompetitions  

 

Odricanje od odgovornosti: Potpora Europske komisije u izradi ove 

publikacije ne predstavlja podršku sadržaju koji odražava samo stajališta 

autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu 

upotrebu informacija sadržanih u njoj. 

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



