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Felkészülés a versenyre bútorasztalos és épületasztalos szakmában

Worldskills 2011
Idén október 5-8. között rendezik meg a 41. Worldskills szakmai versenyt Londonban, amelyre
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával a bútorasztalos és az épületasztalos
szakma is nevezésre került. A londoni versenyre a magyar csapat szponzorálását a Festool
márka hazai márkaképviselete, a Tooltechnic System Kft. és a H-Didakt Kft. biztosítja.
Az előző versenyek eredményeiről részletesen már korábban beszámoltunk.
Az első európai Euroskills versenyen,
2008-ban Rotterdamban Galambos
Tibor asztalos bronzérmet szerzett.
2009-ben a Calgaryban megrendezett
40. Worldskills versenyen Berkes Gábor
asztalos 8. helyezést ért el és magas
pontszámának köszönhetően kiválósági
éremben részesült.

Akik Londonba utazhatnak

Tavasszal a szponzorok által meghirdetett
válogatóverseny felhívására az ország
minden tájáról érkeztek nevezések, közel
ötven fiatal asztalos jelentkezett. A nagy
létszám miatt áprilisban előválogató
versenyt rendeztünk. Az előválogatón
továbbjutott nyolc versenyzőnek nyílt
lehetősége arra, hogy a válogatóversenyen
összemérje tudását. A kétnapos válogatóverseny a Szakma Sztár fesztivál keretein
belül került megrendezésre a Szakma

Kiváló Tanulója asztalos versennyel közös
standon április 18-án és 19-én. Az első
három helyezett versenyző és az SZKTV
asztalos verseny győztese vett részt a
további felkészülésben.
A június 24-én, a Kaesz Gyula Faipari
Szakközép- és Szakiskolában megrendezett kiválasztó verseny eredménye
alapján a bútorasztalos (cabinetmaking)
szakmában Botos András, az épületasztalos (joinery) szakmában pedig Ónodi
Zoltán indul a 2011-es londoni Worldskills
szakmai versenyen.

A szakértők szerepe

Minden versenyzőt egy szakértő kísér a
versenyre, az épületasztalos szakmában
Babanecz Csaba Worldskills és Euroskills
szakértő, a bútorasztalos szakmában
pedig Galambos Tibor korábbi Euroskills
versenyző tölti be ezt a tisztséget.
A szakértők feladata a versenyző felkészítésének koordinálása, és a szakértők

dolgozzák ki a versenyfeladatot és az
értékelési rendszert is. A verseny alatt
pedig a lebonyolításban és a zsűrizésben
tevékenykednek.
A szakértők egy internetes fórumon
tájékozódnak a versennyel kapcsolatos
információkról. Minden szakmának külön
fórumoldala van és a szakértők innen tudják
letölteni illetve feltölteni a szakmájukhoz
kapcsolódó technikai dokumentációkat,
szabályzatokat és feladatokat. A szakértők
javasolhatnak feladatot és egy szakértői
szavazás keretében választják ki a konkrét
versenyfeladatot. A kiválasztott feladatok
nyilvánosak, a versenyzők gyakorolhatják
azokat, de a verseny előtt a szakértők
javaslatai alapján a feladat 30 %-ban
megváltozik, és ezt már csak a versenyen
tudják meg a résztvevők.

A versenyfeladatok

Mindkét szakmában elkészültek az előzetes feladatok, a bútorasztalos szakmában

Botos András bútorasztalos versenyző
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Ónodi Zoltán épületasztalos versemyző

még 3 feladat van, és szeptember elején
választják ki a konkrét versenyfeladatot. A versenyzőknek egy ajtós-fiókos
kisszekrényt kell majd elkészíteni tölgy
furnérozott forgácslapból és tölgyfából,
a 4 napos versenyen 22 óra alatt.
Az épületasztalos szakmában 2 munkát kell majd elkészíteni, az egyik egy
„síkbeli”, a másik pedig egy „3D-térbeli”.
A két feladat tölgyfából és kőrisfából
készül majd, és szintén 4 nap és kétszer
11 óra áll rendelkezésre a versenyzők
részére. Az épületasztalos szakmában
már kiválasztották a versenyfeladatokat, a szakértők úgy döntöttek, hogy a
síkbeli feladat a Babanecz Csaba szakértő
által javasolt ablakszerkezet lesz, míg
a térbeli feladat egy lépcsőelem, mely
a koreai szakértő javaslata volt. Így az
épületasztalos szakmában az egyik
versenyfeladat magyar szakértő által
javasolt és kidolgozott feladat lesz.

Kihasználták a nyarat

A két versenyző felkészítése a kiválasztó
verseny után elkezdődött.
Botos András az ÉVOSZ szervezésében
egy Leonardo Program keretében a francia
Les Compagnons Du Devoir felnőttképző
intézményben tanul. A versenyző a júliusi
időszakban a Galambos Tibor szakértő
által összeállított feladatokat gyakorolta
az intézmény műhelyében, a felnőttképző
központ és a francia mesterek támogatásával és együttműködésével. Az elvégzett
feladatokról és a feladatok értékeléséről
is folyamatos tájékoztatást kaptunk.
Ónodi Zoltán július első felében Fekete Zoltán asztalosműhelyében, Bér
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községben, a Babanecz Csaba szakértő
által összeállított feladatokat gyakorolta. Zoltán július második felében pedig
Hajdúnánáson, édesapja műhelyében
folytatta a felkészülést.
Az elkészített feladatokat a szakértők és
a felkészítők folyamatosan értékelik.

Tooltechnic-tréning

Augusztus 2-án Budapesten a Tooltechnic
System Kft. oktatótermében tartottunk
egész napos tréninget a versenyzők, a
szponzorok, a szakértők és a felkészítők
részvételével. Győri Csaba a Tooltechnic
System Kft. képviselője bemutatta a
versenyen használható Festool márkájú
gépeket és szerszámokat, a versenyzők
gyakorolták a gépbeállításokat és a
gépekkel végezhető különböző műveleteket.
A Worldskills versenyen a gyalupadokat, és az asztalosipari gépeket a szervezők biztosítják, de a kéziszerszámokat
és kézi kisgépeket egy előre megadott
szerszámlista alapján a versenyzőknek
kell vinniük a versenyre. A versenyzők
a szponzorok által biztosított Festool
márkájú gépeket fogják használni a
versenyen és ezekkel a gépekkel végzik
a további felkészülést is.

Tovább tart a felkészülés

A felkészítésben részt vesznek azok a
szakiskolák is, ahol a versenyzők korábban tanultak. A gödi Piarista Szakiskolában Botos András korábbi mesterével
Ádám Tamás szakoktatóval gyakorolja a
feladatokat, a hajdúnánási Csiha Győző

Szakképző Iskolában pedig Ónodi Zoltán
készül mestereivel.
Augusztusban Fekete Zoltán asztalosműhelyében a versenyzők együtt készülnek
két héten keresztül. A két versenyző a
közös felkészítés során egymás munkáját
is segíti, javaslatokkal és szakmai tanácsokkal kiegészítve. A versenyzők az előzetes
teszt projektfeladatokat gyakorolják. A
felkészítésen a szakértők is részt vesznek
és folyamatosan koordinálják, értékelik a
versenyzők munkáját. A versenyzők felkészítését Berkes Gábor, korábbi Worldskills
versenyző is segíti szakmai tudásával és
versenytapasztalatával.
Szeptemberben Botos András a francia
felnőttképző központban folytatja a felkészülést, Ónodi Zoltán pedig a Kaesz Gyula
Faipari Szakközépiskola és Szakiskola
tanműhelyében gyakorol a versenyre. A
szeptemberi intenzív felkészülés során a
kiválasztott versenyfeladatok gyakorlása
történik, a versenyhelyzetnek megfelelően kialakított körülmények között,
meghatározott időkeret és pontozási
rendszer alapján.
Sikeres felkészülést és eredményes
versenyt kívánunk a versenyzőknek!

További információk:
www.tanmuhely.hdidakt.hu
www.festool.hu
www.skillshungary.hu
www.worldskills.org

Babanecz Csaba
Okl. faipari mérnök
Worldskills és Euroskills
asztalos szakértő
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