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Evropsko tekmovanje v 
projektu SKILLS+ 
Evropsko tekmovanje SKILLS+ je potekalo drugače, kot 

je bilo prvotno načrtovano v partnerstvu. 

Običajen potek projekta SKILLS+ bi predvidel izvedbo 

evropskega tekmovanja na Nizozemskem med junijem 2021 

in avgustom 2021. Zmagovalci državnih tekmovanj 

posameznega področja/kategorij, bi odpotovali v Burgh-

Haamstede in se udeležili pomembnega dogodka za 

osebno rast, izmenjavo izkušenj, poudarjanje svojih 

prednosti in ozaveščanje podjetij.  

Toda zaradi COVID-19 in različnih predpisov v partnerskih 

državah je evropsko tekmovanje potekalo s pomočjo spleta. 

Na začetku je to predstavljalo izziv in nekaj razmišljanj o 

tem, kako izvesti tekmovanje in še vedno doseči cilj projekta. 

Zahvaljujoč dobremu partnerstvu in izkušenemu 

koordinatorju, je evropsko tekmovanje dobro uspelo, čeprav 

je od vseh sodelujočih zahtevalo nekaj prilagoditev in 

dodatnih veščin. 

 

 

 

 
Koordinatorja Tessa in Teo iz Pro Work-a na spletni  

podelitvi projekta SKILLS+ 

 

 

 

 

Evropsko tekmovanje v vseh partnerskih 

državah je potekalo na spletu zaradi 

omejitev pandemije. 

Skills Plus so tekmovanja v spretnostih za 

osebe z (delovno) invalidnostjo. Nikogar se 

ne sodi po njegovi invalidnosti - šteje 

samo talent! 

Dan D za projekt SKILLS+ 
ali naj se igra začne! 
Organizacija nacionalnega tekmovanja je zahtevala kar 

nekaj časa, izkušenj in opravljenih telefonskih klicev. 

Toda organiziranje in izvedba evropskega tekmovanja 

na lokalni ravni je bil še večji izziv.  

Kako se je vse začelo? Kako je bilo izvedeno evropsko 

tekmovanje? Vrnimo se nazaj in poglejmo, kaj pomeni dobro 

partnerstvo in sodelovanje.  

Kot že omenjeno, organizacija kakršnih koli dogodkov 

predstavlja izziv - no, nekateri bi rekli, priložnost. Ne morete 

začeti samo s telefonskimi klici, nakupom materialov itd. 

Potrebujete dober načrt od začetka do konca (da boste 

ostali osredotočeni in na pravi poti). 

Evropsko tekmovanje je bilo razdeljeno na 5 dni, od 28. 

junija 2021 do 2. julija 2021. Vsak dan je bil prvotno 

namenjen drugi vrsti dela - zjutraj od 10-12 ure po 

srednjeevropskem času. Na žalost se je izkazalo, da je to v 

praksi težko načrtovati, zato smo se kasneje odločili, da je 

treba izvedbo evropskega tekmovanja za posamezno 

področje - če do tega ne bo prišlo na določen dan -  opraviti 

pred tem tednom. Na ta način smo preprečili morebitne 

zamude pri izvajanju evropskega tekmovanja v partnerski 

državi. 

Da bi nizozemski sodniki lahko ocenili naloge udeležencev 

na daljavo, so bili udeleženci posneti. Vsak partner je posnel 

tekmovanje na svoj način - s poudarkom na prikazovanju 

elementov, navedenih v ocenjevalnih obrazcih, da bi 

ugotovil, ali lahko opravljajo nekatere naloge, ki so 

pomembne glede na ocenjevanje. Vsak partner je nato 

sestavil video posnetek z dolžino od 5 do 20 minut. 

Zasebnost udeležencev je bila vedno spoštovana in 

upoštevana. 
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Ko poskusimo nekaj novega, česar ni še nihče naredil, se 

pogosto srečujemo z različnimi izzivi. Žal se je ta element 

izziva pojavil pri snemanju tekmovanja. Čeprav so se vsi 

partnerji potrudili po svojih najboljših močeh, da so vse 

posneli pravilno, so bile razlike v načinu snemanja 

tekmovanj, zato je bila ocena nekoliko izziv.  

Pri ocenjevanju je vsak partner določil tudi nacionalnega 

sodnika, tako da se je lahko nizozemski sodnik po potrebi 

posvetoval z njimi. Lokalni sodnik je na koncu predložil tudi 

izpolnjen obrazec za ocenjevanje sodnikov, specifičen za 

vsako vrsto dela. To je bilo potrebno za oceno tistih 

elementov, ki jih preko videoposnetkov ni bilo mogoče 

oceniti (sodelovanje, okus, vonj, higiena itd.). 

Čeprav evropsko tekmovanje za SKILLS+ ni potekalo v živo, 

je sam dogodek uspel. V negotovih okoliščinah, s katerimi 

so se med pandemijo soočali vsi partnerji, je zelo 

pomembno, da ste obkroženi s pravimi ljudmi, ki ne 

odnehajo, in namesto tega poiščejo rešitve. 

Slavnostna podelitev 
nagrad evropskega 
tekmovanja 
Vsako tekmovanje ima zmagovalca za njegovo 

najboljšo predstavo. Čeprav zmaga ni bila v središču 

pozornosti, ampak udeležba in prikaz nadarjenosti ter 

spretnosti posameznikov, je nekdo vseeno dobil 

najvišje možno število točk na tekmovanju. 

Lepo je, ko si nagrajen za najboljšega na tekmovanju - ne 
glede na to, za kakšno tekmovanje gre. To daje zmagovalcu 
potrditev, da je dosegel nekaj odličnega. Hkrati je tudi 
nagrada za čas in trud, ki ga je žrtvoval za tekmovanje. Za 
nekatere udeležence je bila zmaga na državnem 
tekmovanju nekaj posebnega in edinstvenega. Marsikdo se 
ne more pohvaliti in reči, da so je uvrstil na evropsko 
tekmovanje. 

Če imamo tekmovanje in zmagovalca, potrebujemo seveda 
tudi podelitev. Tako je bilo tudi po v tem primeru, ko se je 
zaključilo evropsko tekmovanje za SKILLS+ projekt. 
Partnerji so en dan namenili razglasitvi zmagovalcev v živo 
preko spleta, slovesnostna podelitev pa je potekala v tednu 
po tekmovanju. Najprej smo mislili, da bi to lahko storili v 
istem tednu, vendar je sodniško ocenjevanje trajalo dlje, kot 
je bilo pričakovano. 

Na ta dan so bili vsi partnerji in udeleženci tekmovanja 
prisotni na slovesnosti podelitvi preko spleta, kjer so 
počastili izbranega zmagovalca za vsako področje. Ker je 

podelitev potekala v živo, so se slednje lahko udeležili in  
sodelovali tudi vsi zainteresirani za projekt.  

Slovesnost je vodil vodilni partner PRO WORK (NL), v kateri 
so najprej na kratko predstavili namen in cilj projekta (tudi za 
povabljene, ki projekta še niso poznali). Dva partnerja 
(novega in izkušenega partnerja) sta predstavila svoje 
izkušnje s spremenjenimi pravili evropskega tekmovanja. 
Partnerji so na kratko razpravljali tudi o načinu ocenjevanja, 
nazadnje pa imenovali tekmovalce za prvo, drugo in tretje 
mesto. Za zmagovalce je bilo tudi na kratko predstavljeno, 
kaj so sodniki ocenjevali, posredovali pa so tudi njihove 
komentarje. Slovesnost je potekala v angleščini.  

Tu si lahko ogledate seznam zmagovalcev po posameznih 

vrstah delovnih mest: 

 

 

Ekipa Češke – zmagovalec v IKT-ju 

 

 

Ekipa Hrvaške – zmagovalec na področju socialne oskrbe in 

zdravja 

 



Novice: Evropsko tekmovanje 2021 ŠTEVILKA 04 
Julij 2021 

 

NOVIČNIK 4 – SKILLS+ PROJEKT  Stran | 3 

 

 

Ekipa Slovenije – zmagovalci kuharstva in gostinstva 

 

 

 
 

Ekipa Bolgarije – zmagovalci vrtnarstva 

Za delovno mesto Električar je tekmovala samo ekipa iz 

Belgije, zato so bili edini zmagali. 

Kaj reči na koncu?  

Ne prav veliko, saj rezultati govorijo sami zase. To 

partnerstvo je lahko resnično ponosno na to, kar so dosegli 

- če upoštevamo vse izzive, na katere so naleteli. Vsega 

tega ne bi bilo mogoče storiti brez trdega dela vseh 

partnerjev in njihovih organizacij.  

Posebna zahvala gre udeležencem, ki so pokazali 

zanimanje za projekt in jim namenil svoj prosti čas ter 

pokazali visoko raven strokovnosti.  

 

Tekmovanja Skills Plus so zasnovana 

posebej za ciljno skupino projekta - od 

oseb s telesnimi motnjami do oseb z 

motnjami v duševnem razvoju. 

 Organizirano je vključujoče tekmovanje, 

kar pomeni, da se v skupinah pomerijo 

talenti različnih poklicnih spretnosti, ki se 

soočajo z različnimi vrstami invalidnosti.  

 

 Več informacij na: 

https://www.skillsplus.eu/  

https://www.facebook.com/paraskillscompetitions  

 

Izjava:  

Podpora evropske komisije za proizvodnjo te publikacije ne 

predstavlja podpore tekmovanj, kar je razvidno iz pogledov samo 

avtorjev, in Komisija ne more držati odgovornosti za katerokoli 

uporabo, ki je sestavljena iz opisanih informacij.  

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

