Beszámoló - Euroskills verseny
Rotterdam, 2008. szeptember 18-20.
Asztalos (joinery) szakma
Az Euroskills, azaz az első Európai Szakmunkás Verseny 2008. szeptember
18-20. között Rotterdamban került megrendezésre. A versenyen tizenöt magyar
versenyző indult, köztük az ÉVOSZ támogatásával Galambos Tibor asztalos is,
aki harmadik helyezést ért el és bronzérmet szerzett. Tibor jelenleg az ÉVOSZ
szervezésében a Leonardo Program keretében a francia Les Compagnons Du
Devoir felnőttképző programjában Franciaországban tanul tovább.

Az asztalos versenyszámban 8 versenyző mérte össze tudását. A versenyen
Magyarország, Hollandia, Portugália, Írország, Csehország, Szlovákia,
Észtország és Litvánia versenyzői szerepeltek.
A versenyzőknek 18 óra állt rendelkezésre a versenyfeladat elkészítésére.
Az első és második nap 7-7 óra, a harmadik nap pedig 4 óra volt a versenyidő.
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A versenyfeladat épületasztalos jellegű volt, a versenyzőknek egy íves tömörfabetétes bejárati ajtólapot és egy íves kisablakot kellett elkészíteni.
A versenyfeladat 3 modulból épült fel, az első modul egy 1:1-es műhelyrajz
elkészítése, a második modul az ajtó, a harmadik pedig az ablak.

A versenyfeladat

A versenyzők számára a szervezők biztosították a gyalupadokat és az
asztalosipari gépeket (kombinált gyalugép, leszabó körfűrészgép, asztalos
körfűrészgép,
szalagfűrészgép,
asztalos
marógép,
láncmarógép,
hosszlyukfúrógép, élcsiszológép), ezen kívül pedig a versenyzők használhatták a
saját kéziszerszámokat és kézi kisgépeket is.
A versenyzők munkájának értékelése minden versenynap végén, illetve munka
közben történt az előzőleg kidolgozott pontozási kritériumok alapján.
Az értékelés objektív és szubjektív szempontok alapján történt.
2

Az első versenynapon a műhelyrajz, a második napon az ajtó, a harmadik napon
pedig az ablak került pontozásra. Az ajtó és az ablak pontozása során a ragasztás
előtt a szerkezeti kötések, ragasztás után pedig a külső felület, a méretpontosság
és a felület kidolgozás került értékelésre.

A verseny során szerzett tapasztalatokat a jövő évi WorldSkills, illetve a két év
múlva megrendezésre kerülő következő Euroskills versenyeken induló magyar
versenyzők felkészítésében reméljük, jól tudjuk majd hasznosítani.

Budapest, 2008-11-14.

Babanecz Csaba
szakértő
3

