EUROSKILLS GRAZ 2020
VERSENYFELHÍVÁS
Jelentkezz versenyzőnek és legyél Te a szakmád Európa-bajnoka!
A KNAUF Építőipari Kft. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együtt várja
azoknak a fiatal szakembereknek, szakmunkásoknak, technikusoknak a jelentkezését,
akik szívesen megméretnék tudásukat szárazépítő szakmában az EuroSkills Graz
2020 versenyen.
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik 1995. január 1. után születtek, de a
jelentkezéskor 18. életévüket már betöltötték és vállalják:
•
•

a válogatóversenyen való részvételt,
a szakmai támogató és a szakértő közreműködésével vezetett több
hónapon át tartó felkészítést az általuk biztosított képzőhelyeken.

Hogyan lehet jelentkezni?
A www.skillshungary.hu weboldalon a versenyezni szeretnék/jelentkezés menüpont
alatt található online űrlap kitöltésével (http://skillshungary.hu/jelentkezes).
Meddig lehet jelentkezni?
Jelentkezési lehetőség:

2020. január 13. - 31.

Tervezett menetrend:
Válogató tervezett időpontja:

2020. február 14.

Helye:

Pécsi Szakképzési Centrum Pollack Mihály
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma
7622 Pécs, Batthyány utca 1-3.

Mit kell hozni?

A jelentkezők saját munkaruhában, munkavédelmi felszerelésben (cipő kötelező), saját
szerszámaikkal
dolgoznak.
A
hozott
szerszámok feleljenek meg a munka-, és
balesetvédelmi előírásoknak (pl. elektromos
kisgépek érintésvédelmi jegyzőkönyve).
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Mi várható a döntőn?
A válogatóversenyen a korábbi évek korábbi Skills versenyein
versenyfeladatokhoz hasonló szárazépítő szerkezeteket kell elkészíteni.

látott

- válaszfal-, előtétfal készítése nyíláskialakítással, falvég-lezárással, falcsatlakozások
kialakítása, hőszigetelés elhelyezése
- gipszkarton álmennyezet készítése vízszintes vagy ferde síkon, nyíláskialakítással
A döntőben az értékelés az alábbi szempontrendszer szerint zajlik:
- az építőanyagok szakszerű kezelése, szabása, szabás utáni előkészítése, tárolása
még beépítés előtt,
- az építőanyagok takarékos, ésszerű szabása, hulladék minimalizálása,
- rögzítő elemek megfelelő sűrűségű bedolgozása,
- a szerkezet pontossága: derékszögűség, függőlegesség, méretpontosság,
- illesztések pontossága és szakszerűsége,
- lemeztoldások megfelelősége,
- esetleges nyílások pontossága,
- vázszerkezet szakszerű szabása,
- szerkezet stabilitása,
- szerkezet működésének értése szóbeli kérdéseknél,
- építési sebesség,
- az építés esztétikus kivitelezése,
- építési területen tárolt építési veszteség esztétikája,
- munkahelyi rend,
- esztétikusan kivitelezett szerkezet, esztétikus részletmegoldásokkal.
A magyar versenyző kiválasztását és szakmai felkészítését szponzoráló Knauf
Építőipari Kft. fenntartja a jogot, hogy a kinevezett szakmai Szakértő, és a felkért Team
Leader véleménye alapján (fiziológiai és pszichés szempontokat is figyelembe véve)
a döntő győztese helyett a kiválasztott tartalék versenyzőt nevezzen a EuroSkills Graz
2020 versenyre.
További információ a versenyekről:
Szárazépítő szakértő – Putler Csaba, tel: +36 30/97-05-149; putler.csaba@knauf.hu
www.skillshungary.hu
www.euroskills2020.com

2

