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Member Countries:

28 Members
Poland being the newest
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Board Members:

Teija Ripattila
Education & Research 

(Finland)

Dita Traidas
President

(Latvia)

Guillaume Suteau
Competition Development 

(France)

Zsófia Csiszár
Event Development 

(Hungary)

Francis Hourant
Communications

(Belgium)

Paul McGuire
Treasurer 

(UK)

Stefan Prachl
Strategy 

(Austria)
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Competition Roles:

Host Organising Committee (HOC) Skills Management Team (SMT)

Skills Organizing Team (SOT)

Chief Expert

CE

Deputy Chief 
Expert

DCE

Jury President

JP

Workshop Manager 
Assistant

WMA

Workshop Manager

WM
E E

E E

Expert with 
Special Responsibilities 

(ESR)

• Promotion
• Health & Safety
• Sustainability
• Development
• Assessment
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Typowy profil:

• Osoba posiadająca doświadczenie w zakresie 
umiejętności, handlu lub technologii, która reprezentuje 
Państwo Członkowskie w konkurencji związanej z jego 
specjalizacją

• Posiada formalne i/lub uznane kwalifikacje z 
udokumentowanym doświadczeniem przemysłowym 
i/lub praktycznym w zakresie konkurencji, w której jest 
akredytowany

• Posiada dużą empatię i potrafi budować silne relacje 
zawodowe z młodymi ludźmi, których jest mentorem

Expert

E
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Typowy profil:

• Posiada odpowiednie doświadczenie w 
zakresie oceny zawodników

• Przed ocenianiem projektów testowych, wszyscy 
eksperci mają obowiązek ukończyć Moduły dostępu 
oraz quiz dotyczący Regulaminu Konkursu

• Zna i stosuje się do Regulaminu Konkursu, 
Opisu Technicznego i innych oficjalnych 
dokumentów konkursowych

• Posiada i wykorzystuje swoje sieci 
kontaktów w ramach branży oraz edukacji, 
aby skutecznie wspierać rozwój 
umiejętności technicznych zawodnika

Expert

E
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Dlaczego warto być Ekspertem? (KC)

• Rola Eksperta w konkursie jest złożona i 
wymaga działalności w różnych obszarach. 
Ekspert pracuje w zespole lub samodzielnie, 
wypełniając zadania wyznaczone przez Eksperta 
Głównego i Zastępcę Eksperta Głównego (Skill
Management Team)

• Ekspert ma ciągłą styczność z nowymi 
pomysłami i koncepcjami, pracuje w 
międzynarodowym otoczeniu, porozumiewa się 
w języku obcym oraz pracuje w grupie, dzięki 
czemu ma szansę nauczyć się nowych metod 
pracy
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Dlaczego warto być Ekspertem? (KC)

• Ekspert pozyskuje wiedzę na temat przebiegu 
konkursu, schematów i elementów oceniania, a 
także korzystania z odpowiednich narzędzi 
oceniania odnoszących się do konkretnej 
konkurencji

• Dowiaduje się, jak pracować z CIS (Competition
Information System) podczas procesu oceniania.

• Ekspert uzupełnia schemat oceny, zajmuje się 
końcowymi szkicami i specyfikacjami projektów 
testowych oraz ich ocenami
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Profil Zawodnika:

1 2 3 4 5 Umiejętności techniczne

Samokrytyka

Metodyczność

Sprawność fizyczna

Dojrzałość

Motywacja
wewnętrzna

Praca pod presją

Koncentracja
Przed współpracą z Ekspertem

Po współpracy z Ekspertem
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Współpraca z innymi specjalistami:

Eksperci międzynarodowi

Wyspecjalizowani
trenerzy
(branża)

Zawodnicy z lat ubiegłych

Wyspecjalizowani
trenerzy

(edukacja)

Dostawcy i producenci
sprzętu

Psycholog
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Współpraca z innymi specjalistami:
Grupa 

budowlana
Grupa

hotelarska

Murarstwo

Tynkowanie

Malowanie
i dekoracja

Stolarstwo

Kamieniarstwo

Architektura
krajobrazu

Inne
grupy

Grupa
inżynieryjna
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Rozwój Zawodnika

Ekspert

E

Ocenia umiejętności Zawodnika
na dzień dzisiejszy

Ocenia umiejętności 
Zawodnika w stosunku 
do wymaganych standardów

Tworzy, modyfikuje
i implementuje plan treningowy

Monitoruje trening Zawodnika

Weryfikuje umiejętności
Zawodnika po ukończeniu

treningu

Budżet
i Pozwolenia?

Poprzednie
Projekty Testowe

Individualnie

Sektorowo

Drużynowo
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Training Plans:(KC)

              

                                                                                      

 

PERFORMANCE EXCELLENCE - WORLD CLASS PRACTITIONER 
 
 

 

Training Plan – <Archie Feairs> 

Aim 
 
The aim of the training plan is to allow ALL training details to be recorded including times, dates and venues. The training plan will be 

formed from the results of the skills audit previously carried out. A copy should be inserted into the competitor ’s portfolio after discussion 
and agreement with the competitor. 
 

Section B of the plan details corporate training carried out by Worldskills UK/ Loughborough University and the competitors training plan 
should follow on from this whenever possible. 
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Training Plans:(KC)

WORLD CLASS PRACTITIONER 

 
        

Skills Audit 

 
Aim 

 
To compare the competitor’s current skill levels with the requirements of the World Skills technical description for their 

trade and identify areas for training. 
 

The audit must be comprehensive covering all areas detailed within the technical description, awarding marks for each 

task or activity using the World Skills marking schemes wherever possible. It is important to identify strengths and 
weaknesses and the standard of assessment should be consistent. 



EKSPERT – PRZED KONKURSEM EUROSKILLS

14

Training Plans–Testing,Appraising & Performance Feedback

T
a
s
k
 

DATE TASK/ACTIVITY STRENGTHS WEAKNESSES 

MARK 
Use 

World 
Skills 

Markin
g 

Criteria 

ACTION POINT Transfer 

onto Training Plan 

Archie, 

A very good effort. You have a focussed approach where you are trying to set planning goals, however, while 
you are planning and in control carry on. To be in with a chance of a medal you will need to score 95 or more 

which means that we will need to improve your skills levels by a further 15%. You must now continue focus on 
your training and look to do a job at Team. Your employer is fully supportive and this may give you the edge 

you require to make a serious bid for a medal. Remember, no competitor is on the plane before they are on it! 
We must continue to keep in contact on a weekly basis to have a feedback and coaching session. I do not want 

any outside influences to affect your concentration or focus, so please let me sort any problems for you. Well 

done.  
9/3/2016 

Kevin Calpin 
 

 

K.Calpin 
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The Skills Forum:

• Bezpieczna i kontrolowana platforma 
społecznościowa, na której można omówić 
z innymi Ekspertami wszystkie tematy 
związane z Konkursem EuroSkills przed jego 
rozpoczęciem

• Pozwala na lepsze zrozumienie Opisu 
technicznego i Projektów testowych oraz 
problemów z nimi związanych.

• Pozwala na lepsze zrozumienie 
infrastruktury Konkursu, pomocnej przy 
przygotowaniu Zawodnika.

• Dostęp przez stronę internetową 
WSE

• Login i hasło są wydawane po 
zarejestrowaniu Eksperta
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Ocena:

Architektura krajobrazu
Projekt testowy

E E

E E

Zespół oceniający
Nr 1

E E

E E

Zespół oceniający
Nr 2

+
Ocena pomiarów

Ocena estetyki

Uzgodnione standardy

Przed ocenianiem projektów testowych, wszyscy 
eksperci mają obowiązek ukończyć Moduły dostępu oraz 
quiz dotyczący Regulaminu Konkursu
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Opieka nad Zawodnikiem (KC)

• Ekspert powinien obserwować zespoły oceniające 
pracę jego Zawodnika – nie ingerując – jednak w 
większości przypadków Eksperci są uczciwi i 
sprawiedliwi

• Należy uważnie sprawdzić wszystkie uzupełnione 
arkusze ocen przed umieszczeniem podpisu
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Opieka nad zawodnikiem (KC)

• Na początku i pod koniec każdego dnia, 
Ekspert ma 15 minut na rozmowę z 
Zawodnikiem – warto go poprosić, aby 
opowiedział o swoich planach na dany dzień, 
co pomoże mu zachować koncentrację.

• Pod koniec dnia należy sprawdzić, czy 
Zawodnik doświadczył problemów, które 
mogą mieć wpływ na jego dalszą pracę, a 
także upewnić się, aby zażył snu i odpoczynku 
przed następnym dniem.
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Zachowanie Eksperta:

• REGULAMIN KONKURSU - Szczerość, 

Uczciwość i Transparentność

“Ingerencja ze strony sędziów lub widzów, która może 

utrudniać lub pomagać Zawodnikom w ukończeniu ich 

Projektu Testowego, jest ZABRONIONA". (A8.1.19)

Niepotrzebne i 

nieustanne 

przebywanie obok 

Zawodnika podczas 

jego pracy jest 

ZABRONIONE

Kierowanie negatywnych 

uwag (werbalnie lub 

poprzez mowę ciała) 

rozpraszających 

Zawodnika podczas 

Projektu testowego jest 

ZABRONIONE

Ocenianie pracy 

zawodnika w jego 

obecności jest 

ZABRONIONE, chyba że 

w Opisie Technicznym 

określono inaczej. 

(B.8.3.6)

Udzielanie informacji i 

materiałów, które nie 

zostały wcześniej 

uzgodnione przez jury jest 

ZABRONIONE

Wykorzystywanie gestów 

w celu udzielenia pomocy 

Zawodnikowi jest 

ZABRONIONE
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Wzloty i upadki: (KC)

Po zakończeniu konkursu zawodnik odczuje 
wiele emocji!

• Zakończenie konkursu wiąże się z ogromną 
dawką emocji

• Uniesienie, emocje, uczucia szczęścia, 
mnóstwo uścisków, czasem łzy szczęścia lub 
smutku (niektóre również od Ekspertów!). 
Należy zachęcać Zawodników, aby w pełni 
cieszyli się emocjami, co pozwoli odczuć 
satysfakcję z wykonanej pracy.
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Wzloty i upadki: (KC)

• Po zakończeniu pracy Zawodnik nie może 
myśleć, że już zdobył medal. Należy 
wytłumaczyć, że praca nie została jeszcze 
oceniona, oraz że w czasie Konkursu powstało 
wiele dobrych projektów, a także nie dawać 
Zawodnikowi fałszywej nadziei

• Jest to idealny moment na poznanie uczuć 
Zawodnika. Jeżeli widać, że Zawodnik zaczyna 
się załamywać, należy udać się z nim w inne 
miejsce, aby pomóc mu spojrzeć na sprawy z 
innej perspektywy
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Informacja zwrotna dla Zawodnika:

Należy znaleźć spokojne miejsce, w którym można 
usiąść i porozmawiać bez zakłóceń.

• Ekspert powinien być szczery i empatyczny; 
powinien uważnie słuchać oraz używać 
odpowiednich pytań.

• Należy zwrócić uwagę na pozytywne aspekty pracy 
Zawodnika, zwłaszcza na te elementy, które zostały 
szczególnie dobrze wykonane

• Należy spróbować zrozumieć Zawodnika i zadawać 
przemyślane, otwarte pytania, aby Zawodnik mógł 
podzielić się własnymi obserwacjami
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Team Poland – szersza perspektywa:

• Warto utworzyć przestrzeń, w której 
można spokojnie 
eksperymentować, testować nowe 
metody nauczania, pozawalającą
na lepsze zrozumienie standardów 
potrzebnych do podnoszenia 
umiejętności przyszłych 
Zawodników konkursu EuroSkills.


