WORLDSKILLS SHANGHAI 2022
VERSENYFELHÍVÁS
A WorldSkills Hungary program egy különleges lehetőséget biztosít minden elszánt
fiatal számára, aki szeretne a szakmája legjobbja lenni. A válogatóversenyek kihívásai,
az intenzív szakmai felkészülés, valamint a világverseny élménye nem csak a szakmai
életben nyújtanak kivételes előnyöket. A világszínvonalú szakmai tudás megszerzése
és a gyümölcsöző kapcsolatok kialakítása csak egy része annak, amit a program
nyújtani tud. A felkészülés során fejlődik a versenyzők kitartása, munkabírása, a
workshopoknak köszönhetően pedig a mentális felkészültségük és stabilitásuk is
fokozódik. Mindemellett egy összetartó csapat is kovácsolódik, amelynek tagjai a
verseny végeztével is számíthatnak egymásra.
A WorldSkills Hungary program értéket teremt. A szakmád a szenvedélyed? Akkor
gyere és legyél része Te is az utazásnak, ami nem csak a dobogóig repíthet, de
garantáltan egy életre szóló élményt nyújt.

Jelentkezz versenyzőnek és legyél Te a szakmád világbajnoka!
A KNAUF Építőipari Kft. és az ÉVOSZ a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával
együtt várja azoknak a fiatal szakembereknek, szakmai középiskolai képzésben
résztvevőknek (szakgimnázium, szakközépiskola), főiskolai és egyetemi hallgatóknak
a jelentkezését, akik szívesen megmérettetnék magukat szárazépítő
versenyszámban az ifjú szakemberek világbajnokságán, a WorldSkills Shanghai
2022 versenyen.
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik 2000. január 1. után születtek és vállalják:
•
•
•

a válogatóversenyen való részvételt
a szakmai támogatók és a szakértők közreműködésével vezetett szakmai
felkészítést az általuk biztosított képzőhelyen
a WorldSkills Shanghai 2022 versenyen való részvételt 2022. október 1217. között

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

2021. június 4.

Tervezett menetrend:
Döntő tervezett időpontja:

2021. június 11.

Helyszín:

Baranya Megyei Szakképzési Centrum
Pollack Mihály Technikum és Kollégium
7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.

Mit kell hozni?

kéziszerszámok, melyek segítségével a
feladatokban
megjelölt
szerkezetek
megépíthetők

Mi várható a döntőn?
A válogatóversenyen a korábbi WorldSkills és EuroSkills
versenyfeladataihoz hasonló szárazépítő szerkezeteket kell elkészíteni.

versenyek

− 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.
További információ elérhető az alábbi linkeken:
▪
▪
▪
▪

WorldSkills Hungary Program
WorldSkills Hungary Program - tájékoztató
Jelentkezésemmel versenyzőként mit vállalok és mit kapok?
WorldSkills Shanghai 2022 honlap

valamint:
Putler Csaba szakértőnél: putler.csaba@t-online.hu +36 30 970 5149

