A Profik Bajnoksága

Bemutatkozás
A WorldSkills Hungary program részeként Magyarország fiatal
szakemberei két nemzetközi versenysorozatban, a kétévente
megrendezendő WorldSkills és EuroSkills versenyeken mérettetik
meg szaktudásukat. A versenyek amellett, hogy elismerést és sikert
hozhatnak, egy életre szóló élménnyel szolgálnak.
Törekvéseink a szakmai kiválóságról, a csapatról és az emberi
kapcsolatokról szólnak. Minden versenyzőt a mestersége iránti
szenvedély inspirál. A szakmájuk számukra nem munka, hanem
hivatás, amely karriert és egyéni kiteljesedést biztosít számukra.
A program sokat tesz a fiatalok szakmai fejlődéséért és egy ideális,
szakmai jövőképet mutat számukra. Egy misszió, amely nemcsak a
világot nyitja meg, hanem olyan csapatot kovácsol, ami akar és képes
is tenni azért, hogy értéket teremtsen.
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Céljaink
a szakmák társadalmi elismertségének növelése
a versenyeken szerzett új és korszerű ismeretek beépítése a hazai
szakképzési rendszerbe
a fiatalok számára új és izgalmas lehetőségek biztosítása
tehetségük kibontakoztatására
a szakmatanulás, a szakképzésbe való bekapcsolódás iránti
motiváció növelése
nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer kiépítése, szakmai
együttműködések generálása
a WorldSkills és EuroSkills versenyek ismertségének és
elismertségének növelése Magyarországon
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A

megújulás éve

A WorldSkills Hungary program 2020-tól kezdve új arculattal,
WorldSkills Hungary néven működik tovább, fiatalos és friss
megjelenést biztosítva a programnak.
A WorldSkills Hungary Alumni klub keretében a korábbi versenyzőkkel,
szakértőkkel, a programhoz kapcsolódó személyekkel online osztunk
meg izgalmas magyar és nemzetközi híreket a program életének
fontos eseményeiről és a következő generáció sikereiről.
2020-ban első alkalommal kerül megrendezésre a Pedagógus
Tájékoztató 3 szakmában. A pedagógusok megismerkedhetnek
a programmal, ugyanis szerepük kulcsfontosságú a fiatalok
motiválásában és a szakképzés színvonalának emelésében.
2020-tól már nem csak az aktuális, de a következő évben versenyzők
is részt vehetnek az intenzív felkészülésben, így jelentősen növelhetik
az esélyeiket a dicsőséget jelentő dobogós helyezés elérésére.

4

Szakmai Támogatók
A nemzetközi Skills versenyeken Magyarországot képviselő
versenyzők szakmai támogatói alapvetően három körből kerülnek ki:
gazdálkodó szervezetek (cégek, vállalkozások)
szakmai szervezetek, szövetségek
oktatási intézmények
A Szakmai Támogatók biztosítják a versenyzők kiválasztásához
és szakmai felkészüléshez szükséges emberi erőforrást, gépeket,
eszközöket és a gyakorláshoz szükséges anyagokat.

A

versenyzők kiválasztása

A versenyzők kiválasztása országos válogatóverseny keretében
történik, amelyek során a nemzetközi versenyeken alkalmazott
sztenderdek figyelembevételével választják ki a szakma legjobbját.
Ennek köszönhetően az ifjú szakemberek már a válogatón
megismerkedhetnek a Skills versenyek alapjaival.
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A

versenyzők szakmai és mentális felkészítése

A WorldSkills és a EuroSkills versenyeken meghatározott
követelmények több szakma esetében túlmutatnak a hazai szakképzés
követelményszintjén, ezért az eredményes szereplés érdekében
meghatározó szerepe van a célzott, több hónapon át tartó intenzív
szakmai felkészítésnek.
A nemzetközi Skills versenyek a jó fizikum mellett kiemelkedő
mentális jelenlétet és erős koncentrációt igényelnek, ezért a program
nagy hangsúlyt fektet a versenyzők mentális felkészítésére is, amelyek
egyéni konzultációk, valamint csoportos workshopok keretében
valósulnak meg.
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A

worldskills és euroskills versenyek

A szakmák Olimpiájaként is ismert WorldSkills versenyek
rendszere több mint hatvanéves múltra tekint vissza.
A WorldSkills versenyek kétévente, minden páratlan évben
kerülnek megrendezésre.
a versenyzők felső korhatára: 22 év
a versenyeket öt alappillér, a becsületesség, az átláthatóság,
a pártatlanság, a partnerség és az innováció jegyében
szervezik és bonyolítják.
a verseny időtartama: 4 nap
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A

worldskills és euroskills versenyek

A EuroSkills versenyek a WorldSkills szakmai versenyek
célkitűzéseit követik.
2018-ban Budapest adott otthont
a szakmák Európa-bajnokságának, melyet az egyik
legszínvonalasabb versenyként tartanak számon a EuroSkills
történetében. A versenyek kétévente, minden páros évben
kerülnek megrendezésre.
a verseny időtartama: 3 nap
a versenyzők korhatára a verseny évében betöltött 25 év
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A WorldSkills és EuroSkills versenyeken résztvevőknek minden
verseny meghatározó élményt nyújt. Az utazás öröme, a
tapasztalatszerzés, egy igazi közösség kovácsolódása kiváló
alapot ad a fiatalok további szakmai és magánéleti sikereihez
is. A versenyzők lehetőséget kapnak arra, hogy megmutassák
képességeiket és szaktudásukat. A WorldSkills Hungary csapat
minden tagja egy emberként támogatja őket a közös siker
érdekében. A fejlődés pedig nem csak egyénekben mérhető. A
magyar csapatnak több mint 10 évre visszamenő múltja van és
a jövőre tekintve, a múltat megbecsülve halad tovább.
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Eredmények
A befektetett munkát a 2007 óta gyűjtött és egyre bővülő érmek
száma bizonyítja:
Verseny

Aranyérem

Ezüstérem

WorldSkills Shizouka 2007

0

0

0

1

EuroSkills Rotterdam 2008

0

2

4

9

WorldSkills Calgary 2009

0

0

0

3

EuroSkills Lisbon 2010

1

4

3

4

WorldSkills London 2011

0

0

0

1

EuroSkills SpaFrancorchamps 2012

5

1

5

2

WorldSkills Leipzig 2013

0

0

0

5

EuroSkills Lille 2014

4

2

5

2

WorldSkills Sao Paulo 2015

1

1

0

3

EuroSkills Göteborg 2016

0

2

4

3

WorldSkills Abu Dhabi 2017

0

0

1

9

EuroSkills Budapest 2018

3

3

3

8

WorldSkills Kazan 2019

1

0

0

11

15

15

25

61

Összesen:

Bronzérem Kiválósági érem

Kiválósági érmet az a versenyző vehet át, aki a versenyen 700 vagy annál több pontot ért el, eredményével azonban nem sikerült dobogós
helyezést elérnie. Ez a kimagasló eredmény is nagy büszkeséget és
elismerést jelent a versenyző és a csapat számára is.
A WorldSkills Kazan 2019 versenyen elnyert érmek alapján Magyarország a 63 résztvevő ország közül a pontszámok rangsorában az előkelő 20. helyen végzett. Az elért eredmények bizonyítják a szakemberek felkészültségét és szaktudását, hiszen a hazai csapat a nevezett
versenyszámok több mint felében éremmel zárta a versenyt, amely
arány országunk tekintetében minden eddigi világversenyen elért
teljesítményt felülmúl.
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Akikre

büszkék vagyunk

Simon Krisztián
Verseny:
WorldSkills Kazan 2019, EuroSkills Budapest 2018, Bútorasztalos
Helyezés:
Mindkét alkalommal 1. helyezés – Aranyérem
A WorldSkills Hungary program során…
„Nagyon fontosnak tartottam a csapatépítő
tréningeket,
amiknek
köszönhetően
fejben is maximálisan jelen tudtunk lenni
a versenyen.”
A sikerem titka a versenyen, hogy…
,,Motiváló környezetben készülhettem fel.”

„Egy

világszínvonalon is elismert
szakértő készített fel.”

,,A mentális tréningeknek és az
akaraterőmnek köszönhetően egy nagy hiba után is folytatni tudtam
a versenyt.”
A verseny utáni szakmai életemhez a SkillsHungary program úgy
járult hozzá, hogy…
„Megszereztem a Mestervizsgát, ami régi vágyam volt.”
„Állásajánlatokat is kaptam, de a jelenlegi munkahelyemen anyagilag
honorálták az eredményeimet.”
,,Saját vállalkozás beindítását tervezem, amelyet a versenyen
megszerzett tapasztalataimra, a kapcsolati tőkére és arra alapozok,
hogy a verseny által megismerték a nevem.”

10

Akikre

büszkék vagyunk

Cságoly Laura
Verseny:
WorldSkills Kazan 2019, Szépségápoló
Helyezés:
Kiválósági érem; 9. hely
A WorldSkills Hungary program során…
„Szuper csapattá kovácsolódtunk össze.”
Tudtam, hogy mindig lesz, akire biztosan
számíthatok.”
A sikerem titka a versenyen, hogy…
„A sok-sok tréning során javult a
koncentráció- és szervezőképességem,
ami a szépségápoló szakmában talán a legfontosabb.”
A verseny utáni szakmai életemhez a WorldSkills Hungary program
úgy járult hozzá, hogy…
„A versenyre való felkészülés során a gyakorlati tudásomat ki kellett
egészíteni több szépészeti tevékenységgel, amiket fel tudok használni
a hétköznapi munkám során.”
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Akikre

büszkék vagyunk

Sipos Kristóf Balázs
Verseny:
WorldSkills Abu Dhabi 2017; EuroSkills Budapest 2018; Mechatronika –
páros szakma – csapattárs: Takács Zoltán
Helyezés:
2017: Kiválósági érem; 14. hely, 2018: 1.
helyezés – Aranyérem
A WorldSkills Hungary program során…
„Az intenzív felkészülésnek köszönhetően
már fiatalon is hatalmas szakmai tudásra
és tapasztalatra tettünk szert, amelyre
más körülmények között csak hosszú
évek alatt lenne lehetőségünk.”
„A Csapatépítő tréningeken nem csak
kapcsolatokat lehet kiépíteni, hanem
életre szóló barátságok is kialakulhatnak.”
A sikerem titka a versenyen, hogy…
„Az intenzív felkészülési időszak alatt több gyakorlóversenyen is
szerepeltünk (Oroszország, Anglia), amelyek nagyban hozzájárultak a
szakmai fejlődésünkhöz.”
„Olyan szakmákban, ahol csapatok versenyeznek kulcsfontosságú,
hogy a versenyzők jól megértsék egymást és csapatként hatékonyan
tudjunk együttműködni.”
A verseny utáni szakmai életemhez a SkillsHungary program úgy
járult hozzá, hogy…

„A versenyeredményeimnek köszönhetően egy percet sem kell
azon aggódnom, hogy hol fogok dolgozni.”
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A

worldskills hungary program nagykövetei

A WorldSkills Hungary program Nagykövetei olyan személyek, akik
versenyzőként korábban már képviselték az országot WorldSkills
vagy EuroSkills versenyen. Első kézből tudnak beszélni élményeikről,
tapasztalataikról és elkötelezettek a hivatásuk és a WorldSkills
Hungary céljai iránt. Munkájukkal biztosítanak egységes keretet a
programnak a nyilvánosság előtt.
2019-ben pilot jelleggel a Nagykövetek vlogvideók formájában kísérték
végig a világversenyt Kazanban. 2020-tól további szerepkörökben
népszerűsítik a programot.

Heiter Szabolcs
Miért jelentkeztél versenyzőnek?
A kihívás miatt szerettem volna
magam megmérettetni, valamint
voltam a lipcsei versenyen (2013)
mint látogató, és teljesen magával
ragadott a verseny hangulata. Ezt
pedig szerettem volna versenyzőként
is átélni.
Hol és mikor, milyen versenyszámban
képviselted hazánkat?
Villanyszerelő versenyző voltam a
2015-ös Sao Paulo-i Worldskills-en és
a 2016-os göteborgi EuroSkills-en.
Hogyan zajlott a felkészülés, milyen érzelmi és szakmai fejlődésen
mentél keresztül?
A felkészülés során sok gyakorlati feladat és probléma megoldására
volt lehetőségem, valamint olyan tudást is alkalmaznom kellett, amit
akkoriban nem tanítottak az iskolában.
Érzelmileg is fejlődtem, megtanultam tanulni a hibákból és
elengedni azokat. A felkészülésnek köszönhetően sokkal kitartóbb és
összeszedettebb lettem, mert egy ilyen magas szintű szakmai verseny
megköveteli, hogy a versenyző minden szituációban helyt álljon.
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A

worldskills hungary program nagykövetei

A verseny során mik voltak a legfontosabb élményeid, hogyan élted
meg a versenyt? Mik voltak a kihívások?
Én az utazást és a verseny előtti napokat élveztem a leginkább, mert
ilyenkor felszabadultnak és magabiztosnak éreztem magam.
A verseny előtti pár órában viszont már aggódtam, mert hirtelen 40
ország versenyzője vett körül, akik mind más-más nyelvet beszéltek.
Ez egy hatalmas kulturális sokk volt. De amint elkezdődött a verseny,
minden aggodalmam eltűnt, már csak a feladatra koncentráltam. A
sokk is megszűnt, otthonosan éreztem magam a versenyen.
Miért volt fontos számodra, mit adott Neked a WorldSkills Hungary
program? A megszerzett tapasztalatokat, élményeket, hogyan tudod
hasznosítani a jövőben?
A felkészülés során olyan tudás birtokába jutottam, amit a verseny
nélkül nem lett volna esélyem elsajátítani, vagy nem is találkoztam
volna vele. Viszont mára a mindennapi munkám része lett, és nagyon
élvezem minden pillanatát.
Mit tanácsolnál, javasolnál a jövőbeni versenyzőknek?
Készüljenek és versenyezzenek szívvel-lélekkel, mert az odaadás a
kulcsa a pozitív élményeknek.

Gál Mónika Patrícia
Miért jelentkeztél versenyzőnek?
Az iskolai tanárnőm javaslatára
jelentkeztem 2014-ben a EuroSkills
versenyre. Célom az ismereteim
bővítése mellett az volt, hogy
megmérettessem
magam
egy
nemzetközi versenyen, feszegessem a
határaimat és kihozzam magamból a
legjobbat.
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A

worldskills hungary program nagykövetei

Hol és mikor, milyen versenyszámban képviselted hazánkat?
2014-ben Lillében ápolónő voltam a EuroSkills versenyen.
Hogyan zajlott a felkészülés, milyen érzelmi és szakmai fejlődésen
mentél keresztül?
A felkészülés során számos kiváló tanárt és kollégát ismertem meg.
Az elején féltem a nyelvi nehézségek miatt, nem akartam csalódást
okozni. De ahogy haladt az idő, egyre jobban ment az angol is. A
csapattársam, Fehér Zsuzsi is sokat segített, aki mára szakértőként
vesz részt a programban. A felkészülés során olyan intézményben is
tanulhattam, amit ma már a munkahelyemnek mondhatok.
Ez idő alatt átéltem az izgalmat, a félelmeket, de leküzdöttem őket
és túljutottam rajtuk. Időközben átvette a helyüket az öröm és a
motiváció.
A verseny során mik voltak a legfontosabb élményeid, hogyan élted
meg a versenyt? Mik voltak a kihívások?
A versenyen dobogós helyezést értünk el, amely egy fergeteges
élmény volt és önbizalommal árasztott el. Igaz, hogy eleinte nagyon
izgultam, de bármikor megismételném. Mindig is ez az időszak marad
életem egyik meghatározó és legszebb élménye.
Miért volt fontos számodra, mit adott Neked a WorldSkills Hungary
program? A megszerzett tapasztalatokat, élményeket, hogyan tudod
hasznosítani a jövőben?
A karrierem fejlődéséhez nagy mértékben hozzájárult a program. A
megszerzett tudás segítségével jeles eredménnyel államvizsgáztam
az egyetemen. Jelenleg mester szakon folytatom tanulmányaimat,
hogy minél több tudást szerezzek a szakmámban.
Mit tanácsolnál, javasolnál a jövőbeni versenyzőknek?
Azt tanácsolnám a fiataloknak, hogy mindenképp jelentkezzenek
versenyzőnek, hogy kipróbálhassák, mire képesek. Ez a folyamat
az egész életükre hatással lehet, hiszen a kapcsolatok építése, az
intenzív élmény- és tapasztalatszerzés olyan előnyökhöz juttathatja
őket, aminek másképpen csak nehezen juthatnak birtokába.
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A

worldskills hungary program nagykövetei

Stadler Bence
Miért jelentkeztél versenyzőnek?
Kíváncsi voltam, hogy több hazai
verseny (SZKTV, OSZTV) megnyerése
után helyt állok-e egy nemzetközi
versenyen, ami magas szintű
szakmai tudást igényel.
Hol és mikor, milyen versenyszámban
képviselted hazánkat?
A 2016-os EuroSkills versenyen
Göteborgban (Svédország) és 2017ben az Abu Dhabiban (Egyesült
Arab
Emírségek)
megrendezett
világbajnokságon
épületasztalos
versenyzőként vettem részt.
Hogyan zajlott a felkészülés, milyen érzelmi és szakmai fejlődésen
mentél keresztül?
A versenyek előtti 6 hónapos intenzív felkészülés alatt számtalan
versenyt leszimuláltunk, lehetőségem volt több száz ember előtt is
dolgozni. Ilyen módon készültünk arra, hogy a versenyen ki tudjam
zárni a külvilágot.
A verseny során mik voltak a legfontosabb élményeid, hogyan élted
meg a versenyt? Mik voltak a kihívások?
Maga a verseny egy óriási adrenalin löket, egy életre szóló élmény volt,
de a versenyig vezető utat sem cserélném el semmiért. Mindazonáltal,
számomra azok az ismerősök a legfontosabbak, akikkel a verseny
kapcsán ismerkedtem meg.
A versenyen az jelentette a legnagyobb kihívást, hogy tudtam, a világ
legjobb asztalosai vesznek körbe, akiket nekem kell legyőzni. Emellett
a részvételt az is nagyon intenzív élménnyé tette, hogy életem során
ez volt az egyetlen lehetőségem ilyen színes és széleskörű nemzetközi
környezetben bizonyítani.
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A

worldskills hungary program nagykövetei

Miért volt fontos számodra, mit adott Neked a WorldSkills Hungary
program? A megszerzett tapasztalatokat, élményeket, hogyan tudod
hasznosítani a jövőben?
A felkészülés és a verseny olyan szakmai fejlődést jelentő, felejthetetlen
élmény, amiben az életben csak egyszer van lehetőséged részt venni.
Olyan ismerősöket szereztem, akik nemcsak a szakmájukban a
legjobbak, hanem mindig számíthatok rájuk, bármilyen problémám
van. A közös megpróbáltatásoknak köszönhetően igazi barátokká
váltunk.
Mit tanácsolnál, javasolnál a jövőbeni versenyzőknek?
Tudom, hogy a felkészülési időszak nehéz és embert próbáló. De soha
nem szabad feladni, mindig csak menni kell előre!

17

Tudod-e?

Az első WorldSkills
versenyt 1950-ben
Madridban rendezték.

Magyarország már az
első világversenyén,
2007-ben kiválósági
érmet szerzett.

Két magyar
világbajnokunk
van bútorasztalos
szakmában.

A kazani WorldSkills
versenyen 63 ország,
56 szakmában, 1354
versenyzővel vett részt.

Egy versenyző egy
WorldSkills és egy
EuroSkills versenyen
indulhat.

A WorldSkills
International szervezet
84 tagországa összeköti
a világ lakosságának
kétharmadát.
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Csatlakozz!
Kedves Leendő Versenyző!
A WorldSkills Hungary program egy különleges lehetőséget biztosít
minden elszánt fiatal számára, aki szeretne a szakmája legjobbja
lenni.
A válogatóversenyek kihívásai, az intenzív felkészülés, valamint
a világverseny és az európai verseny 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 folyamatos 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 A Profik Bajnokságára!

Elérhetőségek
Ha még többet szeretnél megtudni a programról, látogass el
honlapunkra, valamint tekintsd meg közösségi oldalainkat.
Honlap: https://skillshungary.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/WorldSkills Hungary
Instagram: https://www.instagram.com/WorldSkills Hungary/
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Szakmai

támogatóink
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Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával
az NFA-KA-ITM 16/2019. számú pályázat keretében.
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