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Mi ez a verseny egyáltalán?
◦ A Euroskills, vagyis a fiatal szakemberek Európa-bajnoksága, látványos bemutatója a szakmáknak és a 

legfrissebb európai fejlesztéseknek.
◦ A Worldskills világversenynek, a „szakmák olimpiájának ” az európai változata.
◦ Két évente rendezik meg, a WorldSkills Europe szervezet tagállamainak egyikében. (2008 Hollandia, 

2010 Portugália, 2012 Belgium, 2014 Franciaország, 2016 Svédország, 2018 Magyarország, 2020 
Ausztria, 2022 Oroszország)

◦ Jelentős nemzetközi szakmai esemény.
◦ Az idei, magyarországi versenyen lesz az eddigi legnagyobb: 28 ország, 39 szakma, több mint 800 

versenyző
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Kik vagyunk mi?
◦ Pető Roland
◦ Egykori EuroSkills versenyző ICT Specialist szakmában (2014) 
◦ 2014-től aktívan részt veszek a hazai ICT válogató versenyek feladatírásában és lebonyolításában, 

valamint a Skills versenyekben úgy általában
◦ 2014-2016 között a kiválasztott versenyzők szakmai felkészítésében is szerepet vállaltam
◦ A EuroSkills2016 Goteborg illetve a WorldSkills2017 Abu Dhabi versenyeken a CIS operátor csapat tagja 

voltam
◦ Idén a rendezvény informatikai rendszerének tervezéséért, helyenként megvalósításáért és 

üzemeltetéséért felelek
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Hogyan épül fel a WorldSkills Europe?
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Mi az a Competition Information System (CIS)?
A CIS a Worldskills és Euroskills versenyek adminisztrálására fejlesztett rendszer. Főbb 
tulajdonságai és feladatai: 
◦ Webes management interfésszel rendelkezik
◦ Tárolja a versenyen résztvevő összes személyt 

◦ Competitor (C) – Versenyzők
◦ Expert (E) – Szakértő, Chief Expert (CE) – Főszakértő, Deputy Chief Expert (DCE) – Főszakértő helyettes
◦ Skill Advisor – Skill Tanácsadó
◦ Skill Assistant (SA) – Skill Segítő

◦ Tárolja a versenyszámokhoz kapcsolódó minden szükséges információt (összerendeli a személyekkel, 
tárolja a pontozólapokat, a súlyozást, a pontokat stb.)

◦ A tárolt felhasználók közül az arra jogosult csoportoknak hozzáférést biztosít a tárolt adatokhoz (least
privilege)

◦ Biztosítja a verseny átláthatóságát és igazságosságát (időbélyegek, elfogadó nyilatkozatok)
◦ Összesíti az eredményeket, valós idejű statisztikákat tesz elérhetővé a verseny állásáról
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Hogyan történik a pontozás?
◦ Az Expertek a CE irányításával kidolgoznak egy pontozólapot, amely megfelel a WSE által definiált 

szabályoknak markingscheme.xlsx
◦ A Chief Expertek a Skill Advisorok segítségével feltöltik a pontozólapokat a CIS-be, zárolják a 

pontozólapokat, majd kijelölik a javítónapokat, illetve a javítást végző szakértőket
◦ Kinyomtatják a feltöltött pontozólap sablon alapján generált névre szóló pontozólapokat 

markingform.pdf
◦ A versenynapok végén az Expertek elvégzik az értékelést
◦ Az értékelés előrehaladtával átadják a már elkészült pontozólapokat adatbevitelre
◦ Az Adatkezelők, azaz Ti, beviszitek a pontokat a rendszerbe
◦ A pontozást ellenőrzik és zárolják a verseny irodában
◦ Kinyomtatják a pontozás elfogadásáról szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza a beírt pontokat és a 

zárolás időpontját
◦ A nyilatkozatot aláírják az Expertek és leadják a CIS irodában
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Milyen típusú értékelések lehetségesek?
◦ Mérés (Measurement) típusú értékelés

◦ Yes/no: A versenyző az adott szempontra vagy megkapja az összes pontot vagy nulla pontot kap
◦ Valódi mérés: Pl. Egy elkészített fa munkadarabon az illesztésnél található rés nagysága 0-3 mm. Az érték beírásával a rendszer 

automatikusan kiszámolja az adható pontot. 

◦ Megítélés (Judgement)
◦ Három szakértő 0-3 intervallumban pontozza a versenyző teljesítményét az adott szempont alapján
◦ Megszorítások (ezt a rendszer automatikusan ellenőrzi):

◦ A maximum eltérés két szakértő által ugyanarra a szempontra adott pont között maximum egy lehet
◦ A szakértő nem pontozhatja a saját versenyzőjét
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Jó-jó, de pontosan mi lesz az én feladatom?
◦ Ellenőrizni fogod az Expertek által kitöltött pontozólapokat olyan szempontból, hogy a pontozás 

megfelel-e a rendszerben előírt szabályoknak. Kérdéses pontok esetében (nem olvasható, nem 
megfelelő az érték stb.) egyeztetsz a Chief Experttel vagy a DCE-vel.

◦ Beírod a pontokat a kézzel kitöltött pontozólapokról a CIS-be
◦ Ellenőrzöd, hogy minden pont helyesen bekerült-e a rendszerbe
◦ A nyomtatott pontozólapokat biztonságban tartod, nem veszíted el és nem adod oda senkinek a CE-t és 

a DCE-t kivéve
◦ A napok végén, miután bevitted az összes pontot és ellenőrizted a munkádat, átadod a nyomtatott 

pontozólapokat a CE-nek vagy a DCE-nek megőrzésre
◦ A CE vagy a DCE kérésére módosítást végzel az esetlegesen már bevitt pontokon
◦ Titokban tartod az összes információt
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Mik a legfontosabb elvárások?
◦ Bizalmasság

◦ Hamarabb megtudod a pontokat mint bárki más
◦ Olyan hozzáférést kapsz a rendszerhez, amivel módosíthatóak a beírt pontszámok

◦ Türelem és jó alkalmazkodó képesség
◦ Emberekkel kell együtt dolgozni
◦ Sok helyen zajos, zavaró környezetben

◦ Odafigyelés
◦ A verseny eredményét közvetlenül befolyásoló adatokkal kell dolgozni
◦ Időre el kell készülni, hiba nélkül
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Hogyan néz ki ez a gyakorlatban?
HTTP://EUROSKILLS.SAKKY.FI
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Köszönöm a figyelmet!
KÉRDÉSEK?
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