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SKILLS+ Projesi Avrupa 
Yarışması 

 

Avrupa SKILLS + yarışması, konsorsiyum tarafından 

başlangıçta planlanandan farklı bir şekilde gerçekleşti. 

SKILLS+ projesinin planlanan şekli, Avrupa SKILLS + 

yarışmalarının Haziran 2021 ile Ağustos 2021 arasında 

Hollanda'da düzenlenmesiydi. Her kategorideki Ulusal 

yarışmaların kazananları Burgh-Haamstede'ye seyahat 

edecek ve bir yarışmaya katılacaktı,kişisel gelişim, 

deneyim paylaşımı, güçlü yanlarını sergilemek ve 

şirketlerin farkındalığını artırmak için önemli bir etkinlik 

olacaktı. 

Ancak COVID-19 ve ortak ülkelerdeki farklı 

düzenlemeler nedeniyle AB yarışması çevrimiçi olarak 

yapıldı. Başlangıçta bu bir meydan okuma ve rekabetin 

nasıl yürütüleceği ve yine de projenin amacına nasıl 

ulaşılacağı konusunda beyin fırtınası yapmayı gerekli 

kıldı. 

İyi ortaklık ve deneyimli koordinatör sayesinde AB 

yarışması, katılan tüm katılımcılardan bazı uyarlamalar ve 

ekstra beceriler gerektirse de iyi geçti. 

 

 

 

 
Pro Work at Koordinatörleri Tessa ve Teo SKILLS+'ın 

çevrimiçi ödül töreni 

 

 

 

Tüm ortak ülkelerdeki Avrupa yarışması, 

pandemi kısıtlamaları nedeniyle çevrimiçi 

olarak gerçekleştirildi. 

Skills Plus, (işçilik) engelli kişiler için 

beceri yarışmalarıdır. Hiç kimse engeli ile 

değerlendirilmez - sadece yetenek 

önemlidir! 

SKILLS+ projesi için D-
günü veya oyun başlasın! 
Ulusal yarışmanın düzenlenmesi oldukça zaman, 

deneyim ve telefon görüşmeleri gerektiriyordu. Ancak 

Avrupa yarışmasını yerel olarak organize etmek ve 

yürütmek daha da büyük bir zorluktu. 

Her şey nasıl başladı? EC nasıl gerçekleştirildi? Geri dönüp 

iyi bir ortaklık ve işbirliğinin ne anlama geldiğini görelim. 

Bahsedildiği gibi, herhangi bir tür etkinliği düzenlemek bir 

meydan okumayı temsil eder - bazıları fırsat diyebilir. 

Sadece telefon görüşmeleri, malzeme satın alma vb. ile 

başlayamazsınız. Baştan sona iyi bir plana ihtiyacınız var 

(böylece odaklanmış ve yolda kalabilirsiniz). 

Avrupa Yarışması 28 Haziran 2021'den 2 Temmuz 2021'e 

kadar 5 güne yayıldı. Her gün başlangıçta farklı bir iş türüne 

ayrılmıştı – sabah 10:00-12:00 CET. Ne yazık ki, bunu 

planlamak pratikte çok zor olduğu ortaya çıktı, bu nedenle, 

daha sonra, belirtilen gün(ler)de gerçekleşemezse, bireysel 

iş türünün EC'sinin yürütülmesinin bundan önce yapılması 

gerektiğine karar verdik. Bu şekilde, ortak ülkede AB 

Yarışmasının yürütülmesinde olası gecikmeyi önledik. 

Hollandalı jürilerin katılımcıların görevlerini uzaktan 

değerlendirmelerini sağlamak için katılımcılar video kayı ile 

kaydedildi. İş türü yarışmasının kaydı, her bir ortak 

tarafından kendi yöntemleriyle yapıldı - değerlendirme 

formunda belirtilen unsurları göstermeye odaklanarak, 

değerlendirme formuna göre önemli olan belirli faaliyetleri 

gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerini görmek için. Her 

ortak daha sonra 5 ila 20 dakikalık bir video derledi. 

Katılımcıların mahremiyetine her zaman saygı duyulmuştur.  
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Daha önce kimsenin yapmadığı yeni bir şey denediğimizde, 

genellikle farklı zorluklarla karşılaşırız. Ne yazık ki, bu zorluk 

unsuru yarışmayı filme alırken ortaya çıktı. Tüm ortaklar her 

şeyi düzgün bir şekilde çekmek için ellerinden gelenin en 

iyisini yapsalar da, yarışmaların nasıl çekildiği konusunda 

farklılıklar vardı, bu nedenle değerlendirme biraz zor oldu. 

Yargılama söz konusu olduğunda, her ortak aynı zamanda 

bir ulusal jüri seçti, böylece NL jürisi gerekirse onlara 

danışabilir. Yerel jüri ayrıca her iş türüne özel doldurulmuş 

bir değerlendirme formu da sağladı. Bu, çevrimiçi olarak 

değerlendirilemeyen alanların (işbirliği, tat, koku, hijyen vb.) 

değerlendirilmesinde kullanıldı. 

SKILLS+ için Avrupa yarışması şahsen gerçekleşmese de, 

etkinliğin kendisi başarıydı. Pandemi sırasında tüm 

ortakların karşılaştığı belirsiz durumlarda, pes etmeyen 

doğru insanlarla çevrili olmanız ve bunun yerine çözümler 

üretmeniz çok önemlidir.. 

Avrupa yarışmasının ödül 
töreni 
Her yarışmanın en iyi performans için bir kazananı 

vardır. Kazanmak odak noktası değil, bireylerin yetenek 

ve becerilerinin katılımı ve sergilenmesi olsa da, birileri 

yine de yarışmada en yüksek puanları aldı. 

Ne olursa olsun, rekabette en iyi olduğunuz için 

ödüllendirilmeniz güzel. Bu, kazanana harika bir şey 

başardığına dair onay verir. Aynı zamanda, sonuç için feda 

ettiği zaman ve çabanın bir ödülüdür. Bazı katılımcılar için 

ulusal yarışmada kazanmak özel ve benzersiz bir şeydi. Pek 

çok insan  Avrupa yarışmasına hak kazanamaz. 

Yarışma ve kazanan varsa, ödül törenine ihtiyacımız var. 

Bu, SKILLS+ için AB yarışmasından sonra da geçerliydi. 

Projedeki ortaklar, kazananları çevrimiçi olarak canlı olarak 

duyurmak için bir gün ayırdı. Yarışma etkinliklerini takip 

eden hafta tören düzenlendi. İlk olarak, aynı hafta içinde 

yapılabileceğini düşündük, ancak değerlendirme prosedürü 

beklenenden uzun sürdü. 

Bu gün tüm ülkeler ve katılımcılar, her bir iş türü için seçilen 

kazananın onurlandırıldığı törene katılmak için çevrimiçi 

olarak hazır bulundular. Ödül töreni canlı olarak yayınlandı, 

böylece ilgili paydaşlar katılma şansı buldu. 

 

 

 

Törene lider ortak PRO WORK (NL) ev sahipliği yaptı ve ilk 

olarak projenin yapısının kısaca sunulduğu bir sunum 

hazırladılar (ayrıca henüz projeye aşina olmayan davetliler 

için). İki ortaktan da (yeni ve deneyimli bir ortak) bu 

değiştirilmiş AT etkinlikleriyle ilgili deneyimlerini sunmaları 

istenmiştir. Ayrıca yargılama şekli kısaca tartışılmış ve son 

olarak her bir iş türü için altın, gümüş ve bronz madalyalar 

verilmiştir. Kazananlar için jüri üyelerinin çalışmaları 

hakkında ne düşündükleri ve neden kazandıkları kısaca 

belirtildi. Tören İngilizce gerçekleşti. 

Burada bireysel iş türünde kazananların listesini 

görebilirsiniz: 

 

 

Çek Cumhuriyeti'nden takım - ICT'de kazanan 

 

 

Hırvatistan'dan Takım - Sosyal Sağlık ve Bakım birincisi 
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Slovenya'dan Takım - Ağırlama ve İkram birincisi 

 

 
Bulgaristan'dan Takım - Yeşil İşlerin galibi 

Elektrik İş Çeşiti için sadece Belçikadan takım katılabıldı , 

dolayısıyla onlar kazandılar. 

Sonunda ne demeli? 

Çok fazla değil, sonuçlar kendileri için konuşuyor. 

Karşılaştığımız tüm zorlukları dikkate alırsak, bu ortaklık 

başardıklarımızla gerçekten gurur duyabilir. Bunların hiçbiri, 

tüm ortakların ve kuruluşlarının sıkı çalışması olmadan 

yapılamaz. Projeye ilgi gösteren, boş zamanlarını ayırdıkları 

ve üst düzey profesyonellik sergileyen katılımcılara özellikle  

teşekkür ederiz. 

 

Skills Plus yarışmaları, fiziksel engelli 

insanlardan zihinsel engellilere kadar 

hedef kitle için özel olarak tasarlanmıştır. 

Gerçekten kapsayıcı bir yarışma 

düzenleniyor, bu da her türlü engel ile başa 

çıkan farklı seviyelerdeki yeteneklerin 

takımlar halinde rekabet ettiği anlamına 

geliyor.  

 

 Devamı İçin: 

https://www.skillsplus.eu/  

https://www.facebook.com/paraskillscompetitions  

 

Disclaimer: The European Commission's support for the production of 

this publication does not constitute an endorsement of the contents, 

which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot 

be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein.  
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