
 

    

WORLDSKILLS SHANGHAI 2022 

  VERSENYFELHÍVÁS  

A WorldSkills Hungary program egy különleges lehetőséget biztosít minden fiatal 
számára, aki szeretne a szakmája legjobbja lenni. A válogatóversenyek kihívásai, az 
intenzív szakmai felkészülés, valamint a világverseny élménye nem csak a szakmai 
életben nyújtanak kivételes előnyöket. A világszínvonalú szakmai tudás megszerzése 
és a gyümölcsöző kapcsolatok kialakítása csak egy része annak, amit a program 
nyújtani tud. A felkészülés során fejlődik a versenyzők kitartása, munkabírása, a 
workshopoknak köszönhetően pedig a mentális felkészültségük és stabilitásuk is 
fokozódik. Mindemellett egy összetartó csapat is kovácsolódik, amelynek tagjai a 
verseny végeztével is számíthatnak egymásra.  

A WorldSkills Hungary program értéket teremt. A szakmád a szenvedélyed? Akkor 
gyere és legyél része Te is az utazásnak, ami nem csak a dobogóig repíthet, de 
garantáltan egy életre szóló élményt nyújt. 

 

 

Az ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG Humánerőforrás-fejlesztési 
Igazgatóság és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara várja azoknak a fiatal 
szakembereknek, egészségügyi szakmai képzésben résztvevőknek, főiskolai és 
egyetemi hallgatóknak a jelentkezését, akik szívesen megmérettetnék tudásukat 
ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS (HEALTH AND SOCIAL CARE) SZAKMÁBAN az ifjú 
szakemberek világbajnokságán, a WorldSkills Shanghai 2022 versenyen.  
  

A következő WorldSkills versenyt Shanghaiban, Kínában rendezik 2022. október 12-
17. között.  

A versenyre várjuk azon fiatalok jelentkezését, akik: 

• 2000. január 1. után születtek, de a jelentkezéskor 18. életévüket már 

betöltötték (a verseny felső korhatára a verseny évében betöltött 22 év); 

• vállalják a több fordulós válogatóversenyeken való részvételt, és a szakmai 

támogatók és a szakértők közreműködésével vezetett több hónapon át tartó 

felkészítést az általuk biztosított gyakorlati helyeken; 

• legalább alapszintű angol nyelvtudással rendelkeznek írásban és szóban 

egyaránt, mivel a verseny hivatalos nyelve az angol; 

• a WorldSkills Shanghai 2022 versenyen való részvételt. 

 

 

Jelentkezz versenyzőnek és legyél Te a szakmád világbajnoka! 



 

    

Hogyan lehet jelentkezni? 

A www.worldskillshungary.hu weboldalon a versenyezni szeretnék/jelentkezés) 
menüpont alatt található online űrlap kitöltésével 
(http://worldskillshungary.hu/jelentkezes ). 

A jelentkezések elbírálását követően minden jelentkezőt e-mailben értesítünk a 
válogató versenyek helyéről, idejéről. 

Meddig lehet jelentkezni? 
 

Jelentkezési határidő: 2022. január 10. 

Mi várható a válogatón? 

Az előválogatón angol nyelvű interjú és egy részben angol nyelvű írásbeli feladatlap 
megoldása vár a versenyzőkre. Az interjút követően csak az kezdheti meg az írásbeli 
feladatmegoldást, aki az interjú alapján megfelelő szintű angol nyelvi ismerettel 
rendelkezik. 

A döntőbe továbbjutó versenyzőkre a nemzetközi standardoknak megfelelő gyakorlati 
feladat megoldása vár. 

A szakma, versenyszám rövid leírása 

Az Ápolás és gondozás szakmában a versenyző több feladatot fog megoldani első-
ellátás-elsősegélynyújtás, egészségnevelés, ápolás, gondozás és rehabilitáció 
témában valós munkahelyzetet imitáló szituáció megoldása kórházi, szakrendelői, 
otthonápolási, illetve bentlakásos otthoni körülmények között. A szituációkat imitátorok 
segítségével teszik élethűvé.  

Az ápolás-gondozás során alapvető feladat a páciens felé történő megfelelő 
kommunikáció, ennek részeként a beteg bizalmának elnyerése és fenntartása, az 
adott betegséghez, állapothoz kapcsolódó életvezetés-tanácsadási stílus és módszer 
megválasztása, illetve az esetleges kommunikációs nehézségek (demencia, stroke 
stb.) megfelelő kezelése. 

A versenyfeladatok megoldása az elméleti ismereteken felül gyakorlati ismereteket is 
igényel, mely nélkülözhetetlen akár ápolói kompetenciában alkalmazható eszközös 
vizsgálat, akár az ellátás terén.  

A versenyre történő felkészítés során minden, a verseny szempontjából releváns 
témakörben az adott terület gyakorlott, elismert képviselői segítik a versenyzőt az 
elméleti és gyakorlati tudásának mélyítésében. 

 

 

http://www.worldskillshungary.hu/
http://worldskillshungary.hu/jelentkezes


 

    

 

 

Követelmények, elvárások 

• elhivatottság a szakmája és az egészségügy területe iránt; 
• kiváló problémamegoldó képesség; 
• határozottság, érzelmi kiegyensúlyozottság; 
• jó kommunikációs készség; 
• team-munkára való képesség; 
• legalább alapszintű angol nyelvismeret szóban és írásban és azon belül is 

főként szakmai angol nyelvismeret. 

A versenyre jelentkezők a követelmények alapján - a jelentkezők létszámától függően 
- egy, vagy több körös válogatóversenyen mérik össze tudásukat. Ezt követően a 
győztes versenyző több hónapos szakmai felkészítés után a WorldSkills Shanghai 
2022 szakmai világversenyen képviseli hazánkat. 

További információ 

További információ elérhető az alábbi linkeken: 

▪ WorldSkills Hungary Program 

▪ WorldSkills Hungary Program - tájékoztató 

▪ https://www.enkk.hu/index.php/hun/sake-pedmod-2/verseny/skillshungary  

 

valamint az alábbi elérhetőségeken: 

György Annamária, szponzorképviselő: gyorgy.annamaria@okfo.gov.hu  

Dr. Mártai Istvánné, versenyfelelős: martai.istvanne@okfo.gov.hu 
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