szakmai verseny

Hazai siker az Euroskills versenyen
Az előző számunkban megjelent „ifjú
mesterportrénkban” bemutattuk Galambos Tibort (2008/09. 103–105. oldal),
azt a Pécs melletti Csarnótáról származó
fiatalembert, aki asztalostanulóként a „fél
világot” tudhatja maga mögött. A múlt hónapban a franciaországi Les Compagnons
Du Devoir mesteriskolából tért haza, hogy
itthon készülhessen fel az európai szinten
elismert Euroskills versenyre, melyet idén
Rotterdamban rendeztek. A felkészülés
sikeresnek bizonyult, ugyanis Tibor a 8 ország versenyzői közül bronzérmet szerzett.
A versenyen Magyarország, Hollandia, Portugália, Írország,
Csehország, Szlovákia, Észtország és Litvánia versenyzői szerepeltek. A részt vevőknek 18 óra állt rendelkezésre a versenyfeladat elkészítésére. Az első és második nap 7-7 óra, a harmadik
nap pedig 4 óra volt a versenyidő.
A feladat épületasztalos jellegű volt, a versenyzőknek egy
íves ajtót és egy íves ablakot kellett elkészíteni. Ez 3 modulból
épült fel, az első modul egy 1:1-es műhelyrajz elkészítése, a
második modul az ajtó, a harmadik pedig az ablak.
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 használhatták a saját kéziszerszámokat és kézi
kisgépeket is. A pontozást minden versenynap végén a szakértők
végezték az előzőleg kidolgozott pontozási kritériumok alapján.
A zsűri munkájában egy magyar szakértő, Babanecz Csaba is
részt vett. Az első napon 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
munka nehézségi fokát tekintve érdemes megemlíteni, hogy
100%-os készültségre egyik versenyzőnek sem sikerült befejeznie a munkát.
M. L.

Szponzori felhívás a WorldSkills2009 versenyekkel kapcsolatos tevékenységek támogatására
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet felhívást
tesz közzé szakmai szervezetek és vállalkozások számára
a WorldSkills2009 versennyel kapcsolatos tevékenységek
támogatására.
Magyarország 2006-tól tagja a WorldSkills International
szervezetnek, valamint alapító tagja az European Skills
Promotion Organisationnak. Mind a két szervezet célja a

szakképzés és munkakultúra fejlesztése, a jó tapasztalatok
egymásnak történő átadása. E célját a két szervezet elsősorban versenyek szervezésével éri el, melyeket kétévente
rendeznek meg. Páratlan évben a WorldSkills, páros évben
az EuroSkills versenyekre kerül sor. A szponzori felhívás
részletes anyaga letölthető a következő honlapról:
www.skillshungary.hu.
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