Gdańsk 30.12.2019

Raport z działalności w ramach przygotowań i uczestnictwa w
Worldskills Kazań 2019.
Konkurencja : Spawanie

Czym są Worldskills i Euroskills?
„Igrzyska Umiejętności” to kilkudniowe wydarzenie, organizowane za
każdym razem w innym Państwie.
Są kulminacją procesu edukacji „specjalistów” w wieku 18-22 lat.
Którzy, pomimo młodego wieku, posiadają nieprzeciętne, na mistrzowskim
poziomie, umiejętności techniczne i organizacyjne (w zakresie stanowiska pracy i
przestrzegania zasad BHP, Języka Angielskiego oraz pracy pod presją czasu).
Naprzemiennie organizowane są konkursy finałowe kontynentalne i światowe.
Od lat 50-tych XX wieku Organizacja Worldskills zrzesza kraje G20, do , których
dołączają kolejne, obecnie stowarzyszonych w organizacji jest 80 państw a
rywalizacja odbywa się w 48 konkurencjach.
Są to konkurencje, które reprezentują kluczowe dla dowolnego Państwa zawody.
Posiadanie i kształcenie kadr w duchu Worldskills jest ponadczasowym interesem
społecznym Państw Uczestników.

W 2018 roku Polska dołączyła do organizacji WorldSkills.
Finałowym zawodom towarzyszą prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i
seminaria branżowe.
Konkurs finałowy, organizowany na zasadach rywalizacji, jest ukoronowaniem
etapu edukacji zawodowej i symbolicznym momentem przejścia do etapu pracy
zawodowej. Ma zachęcić młodych ludzi do podnoszenia jakości swoich
umiejętności zawodowych w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także
promować najnowsze rozwiązania w kształceniu i szkoleniu zawodowym.
Inicjatywa stwarza również niepowtarzalną możliwość do wymiany doświadczeń i
dobrych praktyk, promocji gospodarki reprezentowanego kraju, a także
nawiązywania kontaktów i budowaniu partnerstw edukacyjno-rynkowych.

Kto i jak reprezentuje Polskę?
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji została nominowana przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej do roli instytucji koordynującej przygotowanie Polski do
udziału w konkursach WorldSkills oraz EuroSkills.
Zadaniem FRSE jest wyłonienie zawodników oraz ekspertów, którzy będą
reprezentować nasz kraj, a w przyszłości również przygotowanie narodowych
konkursów kompetencji zawodowych stanowiących eliminacje do konkursów o
skali globalnej.
W konkursie mogą wziąć udział najbardziej utalentowani uczniowie, laureaci
olimpiad i innych konkursów branżowych pomiędzy 18 – 22 rokiem życia. Każdy
kraj może zgłosić tylko jednego zawodnika/drużynę do konkurencji w danej edycji.
Zawodnik może reprezentować kraj tylko raz w danej dyscyplinie.

Stowarzyszenie SIMP jako patron merytoryczny nad
konkurencją spawalnictwo.
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
(SIMP).Partnerem branżowym w Spawalnictwie dla Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji.Ma możliwość desygnowania kandydatów na ekspertów (sędziów) oraz
zawodników (spawaczy).Wspiera wiedzą i doświadczeniem branżowym w zakresie
tłumaczeń regulaminów konkursu, merytorycznym nadzorem nad procesem
kształcenia.W związku z ogólnokrajowym charakterem, może stanowić silnego
partnera do organizacji konkursów i rekrutacji regionalnych zawodników.
Koszty specjalistycznych szkoleń, wyjazdów i uczestnictwa w zawodach pokrywa
Fundacja.

Gdański oddział wraz z przemysłem Stoczniowym stanowi bardzo doby
przykład działania na rzecz rozwoju idei i wartości WorldSkills.

Partnerstwo edukacyjno-rynkowe
Edukacja, której celem jest przygotowanie do działania praktycznego. Zmieniający
się świat, który zawsze docenia umiejętności. Rozwój osobisty z elementami
rywalizacji. Współpraca lokalna wspierana przez światowe firmy.

Działania FRSE + SIMP + PARTNERZY 2018/2019
1. Wizyta reprezentacji SIMP Pomorskie na Europejskim Finale w Budapeszcie,
pierwsze spotkanie z FRSE – wrzesień 2018
2. SIMP Pomorskie podjęcie uchwały przez zarząd o podjęciu działań na rzecz
wsparcia konkurencji spawalnictwo. Cel na 2019 rok, intensywne
zaangażowanie i doprowadzenie do startu Pierwszego Polskiego Spawacza
w konkursie Rosja Kazań 2019 – Listopad 2018

3. Seria spotkań Pani Izabeli Laskowskiej Dyrektor Biura Kształcenia
Zawodowego i Edukacji Dorosłych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz
Pana Tadeusza Waszkiewicza Prezesa Zarządu SSP przy SIMP O/Gdańsk z:
Dyrekcją i Nauczycielami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
nr 1 w Gdańsku, Panem Tomaszem Steinborn reprezentującym Ośrodek
Kształcenia Spawaczy w Stoczni Gdańskiej, Rodzicami Kandydatów na
zawodników oraz Ekspertem Panem Norbertem Olczykowskim Inż.
Spawalnikiem z firmy Crist Offshore – Grudzień 2018 i Styczeń 2019.
4. 07 Marzec 2019 – rozpoczęcie szkoleń praktycznych dla Sebastiana
Zwierzchowskiego – lider przygotowań na rok 2019 oraz Michała Formeli
jako zawodnika rezerwowego i lidera na lata 2020-2021 obaj reprezentują
CKZiU nr 1 z Gdańska i Stocznię Gdańską
5. 10-11 kwietnia 2019 w Warszawie spotkanie zapoznawczo –integracyjne z
udziałem zawodników, ekspertów i trenerów.
6. 29 kwietnia – 3 maja 2019 szkolenie „spawalnicze” w Niemczech
(Eisenberg).
7. Czerwiec 2019 – dwudniowe szkolenie zawodników z Mistrzami Sportu w
Warszawie.

8. 20-27.08 wyjazd i udział w WorldSkills Finał Światowy Rosja, Kazań 2019

Pierwszy Start Polaków w Światowym Finale:
Reprezentanci Polski w konkurencji Spawanie:

Wykonywany przez uczestników konkursu Spawanie
Zbiornik Ciśnieniowy

Karta Oceny pracy Sebastiana Zwierzchowskiego
skalsyfikowanego na 34-tej pozycji na 39-ciu uczestników

Karta oceny pracy Sebastiana Zwierzchowskiego
i klasyfikacja najlepszych 10 wyników zawodów.

Podsumowanie
Osiągnięty przez Sebastiana Zwierzchowskiego rezultat należy rozpatrywać
w kategorii dużego sukcesu.
W bardzo krótkim czasie zapoznał się i nauczył się spawać 4 metodami, 3 różne
gatunki materiałów. Wśród rówieśników w Polsce trudno znaleźć tak wysoko
wykwalifikowanego spawacza.
Sebastian jest na najlepszej drodze do stania się liderem (mistrzem produkcji) w
swoim zakładzie pracy.
Dzięki dalekowzrocznej wizji Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji, Michał
Formela, otrzymał szansę działań na wyższym poziomie wiedzy i umiejętności w
nadchodzącej rywalizacji międzynarodowej.
Powstała grupa z nowymi, unikalnymi, doświadczeniami, które pielęgnowane i
umacniane działaniami partnerskimi, mogą stanowić podstawę do budowy silnej
reprezentacji w trudnej i wymagającej konkurencji jaka jest Spawanie.
Wyraźnie zarysowała się potrzeba opracowania systemowego działania na rzecz
edukacji zawodowej, kierowanej do Nauczycieli i Młodzieży, którzy do tej pory nie
spotkali się z „Igrzyskami Umiejętności”.
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