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Podstawowe informacje
o inicjatywie WorldSkills Poland
WorldSkills Poland to istniejąca w Polsce od 2017 r.
inicjatywa, której głównym celem jest wspieranie
młodych ludzi w zakresie podnoszenia kwalifikacji
zawodowych.
Inicjatywa
umożliwia
udział
w prestiżowych konkursach EuroSkills i WorldSkills
i w ten sposób wskazuje ich uczestnikom atrakcyjną
ścieżkę kariery zawodowej. WorldSkills buduje
i promuje profesjonalny wizerunek szkolnictwa
branżowego zarówno w Polsce, jak i za granicą
oraz wyznacza trendy jego rozwoju. Strategię tę
WorldSkills Poland wdraża dzięki współpracy sektorów
edukacji, edukacji zawodowej i biznesu. W tym celu
wyszukuje też najzdolniejszych uczniów i studentów
z całej Polski, a następnie przygotowuje ich do udziału
w zawodach.
WorldSkills
i
EuroSkills
są
uznawane
za
najważniejsze na świecie i w Europie zawody
umiejętności
przeznaczone
dla
młodych
fachowców, którzy wchodzą na rynek pracy
lub będą to robić w niedalekiej przyszłości.
Organizatorem i koordynatorem tych zawodów
międzynarodowych jest organizacja WorldSkills
International, która swoją działalność rozpoczęła
ponad 70 lat temu i która zrzesza obecnie 85
państw. Konkursy WorldSkills i EuroSkills odbywają się
w formule naprzemiennej, co 2 lata. Odpowiednikiem
konkursu WorldSkills w Europie, jest EuroSkills.

WorldSkills to globalna marka, która ma bezpośredni
wpływ na rozwój szkolnictwa branżowego w wielu
państwach. Przykładem może być Rosja, która
w ciągu kilku lat od przystąpienia do inicjatywy
zrewolucjonizowała swój system edukacji, zaczynając
od podniesienia poziomu nauczania i dostosowania
go do standardów WorldSkills. Rozwija także
współpracę z firmami gotowymi wspierać szkolnictwo
branżowe.
Innym przykładem jest Finlandia, która według
wielu ekspertów cieszy się najlepszym na świecie
systemem
kształcenia.
Organizowany
przez
Finów
konkurs
narodowy
Taitaja
(eliminacje
do WorldSkills) to ogromne święto edukacji, w którym
uczestniczy kilka tysięcy uczniów. Otrzymują oni
wsparcie (merytoryczne i finansowe) od partnerów
współpracujących na poziomie lokalnym z uczelniami
i szkołami w zakresie kształcenia (zawodowego)
młodzieży.

Technologia informacyjna i komunikacyjna

W zawodach WorldSkills i EuroSkills biorą udział
najlepsi młodzi przedstawiciele branż.
Konkurują
ze sobą w ramach sześciu obszarów zawodowych.

Technologia
budownictwa

Sztuka
i moda

worldskillspoland.org.pl

Usługi społeczne
i osobiste

Technologia wytwarzania i inżynieria

Transport
i logistyka

Konkursy globalne
w liczbach
WorldSkills to największy na świecie i najbardziej
prestiżowy konkurs umiejętności zawodowych. Mogą
w nim wziąć udział uczniowie w wieku 18-23 lata.

przedstawiciele rządów,
ośrodków naukowych
i wiodących firm
branżowych
(600 partnerów
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200 000
widzów

85

państw

Kolejna edycja:
Szanghaj 2022

Aktualni partnerzy
WorldSkills International
Global Premium Partners of WorldSkills International

Global Industry Partners of WorldSkills International

Global Premium Partners of WorldSkills International
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Konkursy europejskie
w liczbach
EuroSkills to europejski odpowiednik konkursu WorldSkills.
Mogą w nim wziąć udział uczniowie w wieku 18-25 lat.
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Ostatnia edycja:
Graz 2021
(104 partnerów
zaangażowało się
w EuroSkills 2021)
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Pierwsza
edycja z udziałem
Polaków:
Budapeszt
2018

Standardy międzynarodowe
na przykładzie WorldSkills
Młodzi ludzie przygotowują się do WorldSkills – jak
sportowcy – według opracowanych programów
szkoleniowych.
Każdy
konkurs
WorldSkills
jest
organizowany z należytym rozmachem, na wzór
zawodów sportowych rangi Mistrzostw Świata.
W większości krajów wprowadzono eliminacje
krajowe i regionalne, podczas których zostają
wyłonieni
reprezentanci
narodowi
w
finale
zawodów
WorldSkills.
Na
niebywały
sukces
i prestiż konkursów składają się wsparcie jakiego
inicjatywie
udzielają
rządy
poszczególnych
państw oraz biznes, widząc w młodych adeptach
przyszłość, za którą idzie najwyższa jakość pracy.
Ta unikalna impreza jest więc odpowiedzią
na potrzebę wsparcia szkolnictwa zawodowego.
Konkurs umiejętności zawodowych WorldSkills służy:
• zachęcaniu młodych ludzi
do podnoszenia umiejętności zawodowych;
• promowaniu współpracy szkół zawodowych
z przedsiębiorstwami;
• podnoszeniu rangi kształcenia
zawodowego;
• wyznaczaniu kierunków rozwoju
nowoczesnej gospodarki;
• implementacji globalnych standardów
na poziomy krajowe;
• doskonaleniu zawodowemu nauczycieli
praktycznej nauki zawodu;
• budowaniu platformy
do międzynarodowej wymiany
doświadczeń i informacji.
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Standardy międzynarodowe
na przykładzie WorldSkills
Zadania konkursowe tworzą najczęściej zewnętrzni
eksperci z firm wspierających konkurs w oparciu
o standardy ustalone wcześniej przez branżowych
przedstawicieli
każdego
kraju
członkowskiego.
Treść zadań konkursowych jest formułowana
z uwzględnieniem aktualnych trendów w danej branży
oraz potrzeb sygnalizowanych przez pracodawców.
Innowacyjność formuły WorldSkills polega na tym,
że wszystkie moduły i zadania mają charakter
praktyczny, a łączny czas na ich wykonanie to około
25-30 godzin w ciągu czterech dni. Jednym
z kluczowych kryteriów oceny jakościowej zadań
podczas WorldSkills jest spełnianie standardów
przemysłowych w danej konkurencji.
Wymagania,
jakie
stawiają
pracodawcy
i przedstawiciele branż od zawodników podczas
konkursu,
obejmują
następujące
kompetencje,
umiejętności i wiedzę:
• organizacja pracy własnej i zarządzanie czasem;
• przestrzeganie przepisów i zasad BHP;
• przestrzeganie czystości na stanowisku oraz zasad
efektywnego gospodarowania odpadami;
• umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
w pracy i w kontaktach z klientem;
• umiejętność wizualizacji życzeń i potrzeb klienta
oraz ich realizacji;
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• zdolności negocjacyjne;
• umiejętność analizowania danych i rozwiązywania
problemów biznesowych;
• umiejętność kreatywnego myślenia;
• odporność na stres i presję czasu;
• umiejętność precyzyjnego wykonania określonych
prac;
• umiejętności praktyczne właściwe dla danego
zawodu/specjalizacji, np. umiejętnie dobranie
materiałów,
obsługa
maszyn
i
urządzeń,
umiejętność posługiwania się oprogramowaniem
specjalistycznym,
skuteczne
wykorzystywanie
instrukcji technicznych, interpretacja rysunku
technicznego
lub
samodzielne
wykonanie
szablonów, schematów technicznych oraz ich
wykonanie na maszynie, znajomość technik
i metod zawodowych;
• posługiwanie się językiem obcym, w
zawodowym, specjalistycznym zawodowym.

tym

Standardy międzynarodowe
na przykładzie WorldSkills
Efektem zaangażowania pracodawców w organizację
konkursów WorldSkills i EuroSkills jest merytoryczne
sformułowanie zadań i kryteriów ich oceny oraz
wyposażenie
stanowisk
konkursowych
w
formie
maszyn, narzędzi, akcesoriów, materiałów i surowców
w
zakresie
odpowiadającym
poszczególnym
konkurencjom.
Dla firm to okazja do promocji
własnych
marek.
Ponadto
firmy
zaangażowane
w organizację zawodów często tworzą nowe konkurencje,
łączące w sobie kilka zawodów lub uwzględniające
właściwe dla kilku dziedzin kompetencje przekrojowe.
Pracodawcy zaangażowani w WorldSkills wyznaczają
więc kierunki kształcenia młodych ludzi. Zadania testowe
WorldSkills i standardy umiejętności i
kompetencji
w wielu krajach, np. w Finlandii, Holandii, Rosji i Wielkiej
Brytanii, są wprowadzane do systemu nauczania
i stanowią bazę programów szkoleniowych i egzaminów
zawodowych.
Większość
firm
zaangażowanych
w
organizację
WorldSkills
zatrudnia
uczestników
zawodów.
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Historia
WorldSkills Poland
Polska przystąpiła do WorldSkills Europe w 2017 r.,
a rok później dołączyła do grona państw zrzeszonych
w WorldSkills International. W 2020 r. Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę instytucji
koordynującej, z ramienia MEiN, powołała biuro
WorldSkills Poland.
Polska do tej pory brała udział w EuroSkills
Budapeszt 2018 (medal doskonałości dla Polski
w konkurencji gotowanie) i WorldSkills Kazań 2019
(srebrny medal dla Polski w konkurencji gotowanie)
oraz EuroSkills Graz 2021, gdzie biało-czerwona drużyna
wywalczyła aż 3 brązowe medale, w konkurencji:
florystyka,
gotowanie
i
spawalnictwo.
Zawody
odbyły się w Austrii w dniach 23-25 września 2021 r.
Najliczniejsza w naszej historii kadra, wystąpiła aż
w 16 konkurencjach.
Od początku zaangażowania się Polski w inicjatywę
WorldSkills na zawody międzynarodowe i na europejskie
wysłaliśmy łącznie 36 zawodników oraz 36 ekspertów.
Zgodnie z planami rozwoju inicjatywy podczas
zawodów w Szanghaju w 2022 r. Polska weźmie udział
aż w 22 konkurencjach.
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Partnerzy
WorldSkills Poland
WorldSkills Poland aktywnie poszukuje partnerów
projektowych. Niedawno do grona współpracujących
z nami firm dołączyła m.in.: branża chemiczna,
instalacyjna oraz IT.

Partnerzy Główni:

Partnerzy:

Partnerzy Merytoryczni:
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Kierunek Szanghaj
Proces budowania kadry narodowej, która będzie
reprezentować nasz kraj na międzynarodowym konkursie
WorldSkills Shanghai 2022, rozpoczęliśmy od konkursu
gastronomicznego w Poznaniu w 2020 roku. W 2021
roku idea WorldSkills, a z nią nasze konkursy zagościły
w Tarnowie, Lublinie, Krakowie i w Gdańsku. Łącznie
do naszych zawodów zgłosiło się 250 osób, a selekcje,
preeliminacje przeszło i finalnie wzięło udział, w konkursach
147 zawodników.
Nasze ogólnopolskie konkursy, to prawdziwe święto
zawodów
branżowych,
którym
towarzyszą
liczne
wydarzenia: panele i debaty z przedstawicielami nauki,
biznesu, instytucji publicznych, wywiady, strefy „try a skill”,
targi szkół czy inne atrakcje dla zwiedzających.
Zwycięzcy poza złotym medalem i symbolicznym biletem
do Szanghaju otrzymali całoroczny, dedykowany cykl
szkoleń pod okiem najlepszych ekspertów w Polsce,
promocję swojego wizerunku w social mediach, roczny
specjalistyczny kurs języka angielskiego. Dla wszystkich
uczestników, były przewidziane nagrody, ale również
była to możliwość pokazania się przed potencjalnymi
pracodawcami. Przykładem jest firma Grohe, która
zdecydowała się na utrzymanie kontaktów ze wszystkimi
uczestnikami konkurencji instalacje sanitarne i grzewcze.

Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland
28-30 września 2020 Poznań
33 uczestników pokazało swoje
umiejętności w 4 konkurencjach:
gotowanie, cukiernictwo, serwis
restauracyjny, carving.
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Kierunek Szanghaj

Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland
28 maja 2021 Tarnów
6 uczestników pokazało swoje
umiejętności w konkurencji: technik
laboratorium chemicznego.

Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland
2 czerwca 2021 Lublin
31 uczestników pokazało swoje umiejętności
w 5 konkurencjach: mechatronika,
cyberbezpieczeństwo, przemysł 4.0,
robotyka mobilna, chmura obliczeniowa.
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Kierunek Szanghaj

Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland
28-29 października 2021 Kraków
6 uczestników pokazało swoje umiejętności
w konkurencji: budownictwo cyfrowe/BIM.

SkillsPoland
25-26 listopada 2021 Gdańsk
71 uczestników pokazało swoje umiejętności
w 9 konkurencjach: florystyka, frezowanie CNC,
fryzjerstwo, instalacje sanitarne i grzewcze,
instalacje elektryczne, meblarstwo, mechanika
pojazdów rolniczych i budowlanych, obsługa
gości hotelowych, stolarstwo.
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PLANY ROZWOJU
INICJATYWY
W strategii inicjatywy WorldSkills Poland na najbliższy
rok pragniemy postawić na rozwój i promocję
kolejnych edycji konkursu SkillsPoland i preelimancji
regionalnych. Chcemy, aby SkillsPoland zaistniało
w świadomości społecznej jako cykliczne wydarzenie,
które będzie postrzegane jako ogólnopolskie święto
szkolnictwa branżowego. Rok 2021 pokazał nam, jak
współpraca szkolnictwa branżowego i biznesu daje
wymierne efekty, a konkursy takie jak SkillsPoland są
bardzo potrzebne w naszym kraju, jeżeli pragniemy
kształcić profesjonalistów na międzynarodowym
poziomie.
Zależy
nam
na
budowaniu
świadomości
i przybliżaniu idei WorldSkills wśród nauczycieli,
potencjalnych zawodników i partnerów, również
poprzez projekt „WorldSkills Spotkania”. Planujemy
serię wykładów w szkołach, aby pokazać korzyści
z praktycznej nauki zawodu. Pragniemy zacieśnić
współpracę
z
podmiotami
komercyjnymi
i
instytucjami
publicznymi
oraz
przygotować
naszą kadrę narodową na zbliżające się zawody
międzynarodowe
WorldSkills
Shanghai
2022.
Jeden medal na mistrzostwach świata w Kazaniu
w 2019 r. i 3 medale na EuroSkill Graz 2021 to dopiero
początek. Naszym marzeniem jest nie tylko utrzymać
pozycję medalową z EuroSkills Graz, ale chcemy
kontynuować tendencję wzrostową. Mamy nadzieje,
że zwieńczeniem tych wszystkich zaplanowanych
przez nas działań na nadchodzące miesiące, będzie
przyznanie Polsce, przez władze WorldSkills Europe
możliwości organizacji EuroSkills 2027.
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Kontakt:
worldskillspoland.org.pl
worldskillspoland@frse.org.pl
+48 664-902-381

