EUROSKILLS BUDAPEST 2018
VERSENYFELHÍVÁS
Jelentkezz versenyzőnek és legyél TE a szakmád Európa-bajnoka!

Az ÉMSZ Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együtt várja azoknak a fiatal
szakembereknek,
szakközépiskolásoknak,
végzős
szakiskolai
tanulóknak,
technikusoknak a jelentkezését, akik szívesen megmérettetnék tudásukat BÁDOGOS
(Metal Roofing) szakmában az ifjú szakemberek Európa-bajnokságán, a EuroSkills
Budapest 2018 versenyen.
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik 1993. január 1. után születtek, de a
jelentkezéskor 18. életévüket már betöltötték és vállalják:
•
•

a több fordulós válogatóversenyeken való részvételt,
a szakmai támogatók és a szakértők 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.
Meddig lehet jelentkezni?
Jelentkezési határidő:

2018. február 28.

Tervezett menetrend
Előválogató tervezett időpontja:

2018. március utolsó hete

Helye:

Veszprém

Mit kell hozni?

megfelelő munkaruházat és szükséges
szerszámok

Döntő tervezett időpontja:

2018. április 23-25.

Helye:

SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁL HUNGEXPO

Mit kell hozni?

megfelelő munkaruházat és szükséges
szerszámok
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A hazai bádogos szakma nemzetközi sikerei az elmúlt évtizedekben:
2009-ben, 2015-ben és tavaly is magyar tető, magyar szakember kapta az aranyérmet
fémlemez fedések kategóriában az IFD (Nemzetközi Tetőfedő Szövetség)
világversenyén. 2017-ben Stang Ákos zselici projektje lett a kategória győztes.
A felkészítés tematikája
A felkészítés menetét az ÉMSZ által koordinált bádogos projekt tematikája és
módszertana alapján tervezzük összeállítani.
A felkészítéshez programjának összeállításához egyúttal a korábbi évek nemzetközi
szakmunkás-versenyeinek (IFD) bádogos szakmai versenyfeladatait, és azok szakmai
követelményeit, továbbá a válogatóversenyek során felmért szakmai hiányosságok
pótlását, illetve a szükséges szakmai területek erősítését is figyelembe vesszük. A
felkészülés során a gyors és pontos munkavégzés beidegződésére, a speciális
technikai tudás elsajátítására, a munka megfelelő ütemezésének begyakorlására kell
hangsúlyt fektetni.
A technikai felkészítésen túl fontos a versenyző gyorsabb munkavégzését elősegítő
megfelelő felszerelésének biztosítása, a szükséges szerszámok és eszközök
beszerzése is.
Mi várható a válogatón?
A válogatóverseny teljes ideje alatt a versenyzőknek több rész-feladatból álló,
egymással összefüggő feladatot kell elkészíteniük. Egy-egy modul, jellemzően
valamilyen különleges, a technikai tudás és a pontos munka bemutatására alkalmas
részfeladat elkészítését jelenti.
A válogatóverseny ideje alatt a versenyzők egy-egy szakértő ellenőrzése mellett
önállóan dolgoznak.
A modulok értékelésére az adott munkanap végén, illetve egy-egy modul befejezése
vagy a versenyidő letelte után kerülhet sor. A versenyzőknek a modulokat adott
sorrendben kell elkészíteniük. Egy modul befejezését a versenyző a zsűri felé a
következő modul elkezdésével jelzi, ettől kezdve a korábbi modulok javítására,
módosítására nincs lehetősége.
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További információ a versenyekről:
www.skillshungary.hu
www.emsz.hu

Érdeklődni:
Lehoczky Árpádnál lehet: lehoczkya@emsz.hu
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