WORLDSKILLS KAZAN 2019
VERSENYFELHÍVÁS
Jelentkezz versenyzőnek és legyél TE a szakmád világbajnoka!
A 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 tudásukat Kőműves szakmában az ifjú
szakemberek világbajnokságán, a WorldSkills Kazan 2019 versenyen.
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik 1997. január 1. után születtek, de a
jelentkezéskor 18. életévüket már betöltötték és vállalják:
•
•
•

a válogatóversenyen való részvételt
a szakmai támogatók és a szakértők közreműködésével vezetett körülbelül
hat hónapon át tartó felkészítést az általuk biztosított képzőhelyen
a WorldSkills Kazan 2019 versenyen való részvételt (2019. augusztus 19. –
2019. augusztus 28.)

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 határidő:

2019. január 30.

Tervezett menetrend
Előválogató tervezett időpontja:

2019. február 14-15.

Helye:

Pécs – Pollack Mihály Szakközépiskola

Mit kell hozni?

szerszám és felszerelés lista később

Döntő tervezett időpontja:

2019. március 12-13.

Helye:

Budapest, Hungexpo csarnok

Mit kell hozni?

szerszám és felszerelés lista később

Mi várható a válogatón?
A jelentkezők számára először egy tájékoztatót tartunk, ahol bemutatjuk a korábbi
versenyek feladatait, és szakmai követelményeit. Ezt követően február 11. és 13.
között egy háromnapos felkészítő gyakorlatot tervezünk tartani. Ezt követően 2019.
február 14-15-én előválogatót tartunk.
A magyarországi nemzeti döntő 2019. március 12-14-én, Budapesten, a Szakma Sztár
Verseny keretében kerül megrendezésre. A válogatón a versenyzőknek egy, a
nemzetközi versenyeken szokásos versenyfeladathoz hasonló jellegű, de elvárások
tekintetében annál könnyebb feladatot kell elkészíteniük.
A válogatóversenyre történő felkészüléshez a jelentkezők számára megküldjük
Vidovszky István „Kőműves feladatok látszó téglafalakra” című kiadványt.
Az eddigi válogatóversenyekről és felkészítésekről, valamint a korábbi nemzetközi
versenyek feladatairól az ÉVOSZ honlapja ad tájékoztatást.
(www.evosz.hu/szakmunkásversenyek)
További információ a versenyekről:
ÉVOSZ – Pete Zoltán, tel: +36-30-96-14-326;
e-mail: zpete@evosz.hu
Szakértő – Péter Diána, tel: +36-30-37-68-936;
e-mail: peter.diana0506@gmail.com
www.skillshungary.hu
https://worldskills2019.com/en/
A legutóbbi WorldSkills versenyről angol nyelvű tájékoztató és videó az
alábbi honlapon található:
https://worldskillsabudhabi2017.com/en/skills/bricklaying/

