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Worlds
Elôtérben a fiatal tehetségek

NÉMETH NIKOLETTA kozmetikus
„Az elsôdleges célom az volt, hogy részt vegyek a világbajnokságon. Megtiszteltetés volt számomra, hogy
én képviselhettem Magyarországot kozmetikus szakmában elôször. Június közepétôl kezdôdött a felkészülés, nagyon intenzív volt, hiszen a manikûrös és mûkörömépítés szakmának bizonyos elemeit is el kellett sajátítanom másfél hónap alatt. Szakmai segítséget Linhart Rita (kozmetikus szakoktató), Angyal Eszter
(gyakorlati oktató), Marinelli Eleni (fantáziasmink), Almási Henriett (manikûr és mûkörömkészítés), Csányi
Zoltán (testmasszázs) nyújtottak. Akiknek köszönöm a támogatást: a Missura Kft. részérôl Missura Ágnes,
a Maria Galland ügyvezetô igazgatója, az ANPÉ Kft., Bánné Radnai Anna szakmai vezetô, Szemes Péter (az
Asbóth Sándor Térségi Középiskola és Szakiskola igazgatója), és legfôképp a verseny fôszponzora, a MOSZI.
A felkészülésben Kovács Beáta szakértő és Gombóczné Balogh Ágnes is segítették munkámat. Úgy kezdtem
neki a versenynek, hogy minél jobb eredményt szeretnék elérni, de az elsô tízben mindenféleképpen benne
szerettem volna lenni. Ezt sikerült is elérnem, a 10. helyen végeztem. A versenyen végig jó volt a hangulat – az izgalmakat leszámítva –, sok dolgot tanultunk egymástól, barátságok is köttettek. Ez a verseny más,
mint idehaza sminkversenyek vagy a Szakma Kiváló Tanulója Verseny, eltérôek a kiírt versenyfeladatok.
Ezen kívül a végzett szakembereknek nem volt lehetôségük versenyezni. Jövôbeli terveim közé tartozik,
hogy részt vehessek az Európa-bajnokságon is.”

A Worldskills – NEMZETKÖZI TAGSÁGGAL RENDELKEZÔ nonprofit szervezet – idei évi világversenye 2009. szeptember 1–6. között került megrendezésre Calgaryban. A WorldSkills szervezetének jelenleg 39 országban van képviselôje, Magyarország a MOSZI segítségével vesz
részt benne.
A verseny célja, hogy világszerte emelje a szakma színvonalát. A fiatal szakemberek nemzetközi világbajnokságára
hazánkból – a MOSZI által szervezett elôdöntôk és döntôk után – egy fodrász és egy szépségápoló juthatott ki. Hazánkat
szépségápolás kategóriában Németh Nikolett kozmetikus képviselte, Magyarországot szakértôként képviselô mestere
Kovács Beáta volt. Fodrász kategóriában Szakács Dorina indulhatott a világversenyen. Felkészítôje, és Magyarországot
képviselô mestere Arató Krisztián volt. Nem csak a versenyzôknek, hanem a szakértôknek is nagy kihívás és megmérettetés volt ez a verseny. Négy napon keresztül napi nyolc órában kellett meggyôzni a zsûrit a felkészültségükrôl és a szakmai tudásukról. A szakértôk és versenyzôk tartottak nekünk élménybeszámolót a világbajnokságról.
ARATÓ KRISZTIÁN világbajnok fodrászmester
„Szakértô zsûriként vettem részt a versenyen, ez számomra nagy kihívás volt. A versenyen való részvétel
nem csak a versenyzôket, hanem engem is hasznos tapasztalatokkal gazdagított. A Worldskills a szakértôktôl is komoly felkészültséget kíván, hiszen vizsgával kell bizonyítanunk a rátermettségüket és szakmai tudásukat. Nemcsak szakmai zsûriként, hanem a versenyzôk felkészítésében, a versenykiírás
véglegesítésében is részt vettünk. A többi résztvevô országokat képviselô szakértô zsûrikkel dolgoztuk ki
a versenyt megelôzô héten a versenykiírást, amivel a versenyzôk csak a páston találkoztak. Ennek köszönhetôen az improvizáció került elôtérbe, ezáltal az általános szakmai felkészültség került középpontba. Ez
a verseny több szempontból is izgalmas. Mind férfi, mind nôi szakágban magas szintû szakmai tudásra és
felkészültségre van szükség. Nem tudom, más, általunk már jól ismert nemzetközi versenyhez sem hasonlítani. Ez a verseny mindenki számára kihívás volt. Úgy érzem, hogy sikeresen vettem az akadályokat,
és pozitív érzésekkel tértem haza.”
SZAKÁCS DORINA fodrász
„Június közepén értesültem arról, hogy én fogom képviselni hazánkat a Worldskills ifjúsági világbajnokságon. Leginkább a verseny elôtti héten éreztem magamon az izgalmat, a feszültséget, de emellett nagyon
vártam, hogy ott legyek, kíváncsivá tett az ismeretlen, mivel nem tudtam teljes képet alkotni a versenyrôl.
Sajnos az erôviszonyokat sem tudtam felmérni, hiszen nem voltam tisztában a versenytársaim
képességeivel, de azt tudtam, hogy nem lesz egyszerû dolgom, hiszen minden országot a szakma legjobbjai képviselik. A 13. helyen végeztem, persze én is, mint mindenki, úgy indultam el a versenyre, hogy
nyerni fogok, de nem vagyok csalódott, hiszen nagyon sok tapasztalatot szereztem. Mindenki számára
nagy erôpróba volt, hogy négy napon keresztül, napi nyolc órán át tartott a verseny. Ennek ellenére én
nagyon szívesen indulnék a két év múlva megrendezendô Worldskills-en is, de erre sajnos nincs lehetôség,
mert csak egyszer lehet részt venni ezen a versenyen. Jövôre mindenképpen szeretnék indulni az Euroskills-en, melynek helyszíne Portugália lesz.”
KOVÁCS BEA kozmetikusmester
„A Worldskills nemzetközi versenyen Calgaryban, én is szakértô-zszûriként vettem részt. Számomra újdonságként hatott, hiszen ez volt az elsô alkalom, hogy részt vettem szakértôként az ifjúsági világbajnokságon. A verseny elôtt egy héttel a résztvevô országokat képviselô szakértôkkel dolgoztuk ki a
versenykiírást, ezzel megnehezítve a versenyzôk helyzetét. A szabályzat szerint legalább 20%-ban kell módosítani a meghirdetett versenyfeladatokat. A szakmai tudás és a magas szintû gyakorlati ismeretek mellett az angol nyelvtudás is kötelezô volt. Ez is nehezítette a zsûrizés menetét, hogy idegen nyelven kellett
megvitatnunk a szakmai kérdéseket. A munka mellett a szakértôk között nagyon jó kapcsolat alakult ki.
Elégedetten tértem haza a versenyrôl, és nagyon sok tapasztalatot, gyakorlatot szereztem mind a zsûrizés,
mind a világversenyen megkívánt követelményekrôl. Remélem, hogy két év múlva ismét képviselhetem
hazánkat a nemzetközi versenyen. Jövôre szeretnék részt venni az Euroskills bajnokságon is.”
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A részvételt támogatta: BMS-Wellness, Cinecitta, Dr.Temp,
Kaviczki kozmetikai termékek, Selective.

