Meslek Çiftçi
Sonuç özeti MYSKILLS
Ad: @#Kundenname
Doğum tarihi: @#KundengebdatTest tarihi: 12.02.2018

Test dili: Türkçe

Test, çiftçilik mesleğinin beş merkezi çalışma sahasını içermektedir. Sınav, bilgisayar ortamında mesleğe özgü davranış biçimlerine ilişkin sorulardan oluşmaktadır. Çalışma sahaları ve biçimleri ölçü niteliğinde olan mesleki eğitim programlarından ve temel öğretilerden alınmıştır. Aşağıda sonuçları bulabilirsiniz:

Mesleki
davranış bilgisi

Orta seviye
Ortaya kadar
ispatlanamaz

Belgelenemiyor

ST

ER

Yüksek seviye
Orta ila yüksek seviye

Koyun yetiştirmek, kümes hayvanlarını besiye çekmek ve yumurta üretmek

M

U

Koyun ve kümes hayvanlarını yetiştirmek, bakıma ve besiye çekmek. Bu esnada hayvanları koruma standartlarını ve doğayı koruma düzenlemelerini dikkate almak, ahırları temizlemek ve hayvanların sağlığını
denetlemek.

Yağlı/yumrulu sebzeler ve bitki yağı üretmek, meranın bakımını yapmak

Test: Landwirt/-in, Version: 20.11.2017 (V2), 17.01.2018 (R3), 0.7.2

Yağlı sebzeler, yumrulu sebzeler ve yem üretmek. Bunun için toprağı işlemek ve bakım yapmak. Bitkileri
ilaçlamak ve haşerelerden korumak. Bitkisel ürünleri uygun zamanda hasat etmek ve depolamak.

Tahıl ve mısır imal etmek
Tahıl ve mısır imal etmek. Bunun için toprağı işlemek ve bitki tohumlarını ekmek. Bitkileri ilaçlamak ve
bitkilerin korunmasına yönelik tedbirler almak. Tahıl ve mısırı uygun zamanda hasat etmek ve hasadı
depolamak.

İnek yetiştirmek ve sağmak
İnek beslemek, yetiştirmek ve bakmak. Hayvanların sayısını ve sağlığını denetlemek, yem istasyonları
oluşturmak ve hayvanları yemlemek. Yetiştirme kararları vermek ve hayvanları sağmak.

Domuz yetiştirmek ve besiye çekmek
Domuz beslemek, yetiştirmek ve bakmak. Domuz yavrularının doğumunu denetlemek, hayvanları yemlemek, besiye çekmek ve tartmak. Ahırları temiz tutmak, hayvanların sağlığını denetlemek ve hayvan
nakliyesini planlamak ve koordine etmek.
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Test içeriklerine yönelik bilgiler

Sonuçların yorumlanmasına yönelik bilgiler

ER

Test, mesleğe özgü davranış durumlarına yönelik 100’den fazla sorudan oluşmaktadır. Her bir
davranış alanında kapalı soru formatında en az 20 soru sorulmaktadır. İşlem süresi yaklaşık
4 saattir. Test, mesleki uzmanlar tarafından hazırlanmıştır. Davranış alanlarına göre ayrılma,
mesleki eğitim ve mesleki uygulama müfredat içeriği baz alınarak yapılmıştır. Davranış durumları metinler, resimler ve videolar ile gösterilir.

ST

Bu test, mesleğe özgü gereklilik durumlarındaki davranışlara yönelik sorular yardımıyla mesleki bilgilerin yeterliliğini ölçer.
Bu sırada aşağıda belirtilenler test edilmez:

Test: Landwirt/-in, Version: 20.11.2017 (V2), 17.01.2018 (R3), 0.7.2

U

Pratik davranış uygulamaları ve yöntem becerisi
Problem çözme becerisi
Motivasyon, öz veya sosyal beceriler
Almanca bilgisi

M
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Ayrıntılı bilgileri şurada bulabilirsiniz:
https://www.arbeitsagentur.de/MYSKILLS
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