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Bu test, marangoz mesleğinin altı temel davranış alanındaki mesleki davranış bilgisini ölçer. Test, bilgisayarda mesleğe yönelik davranış durumlarına yönelik sorular ile gerçekleşir. Davranış alanları ve
durumları, ilgili eğitim yönetmeliklerine ve temel müfredatlara göre hazırlanımıştır Ardından sonuçlar:
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Mesleki
davranış bilgisi

Ürünlerin ahşap işleme makinelerinde imal edilmesi

M

U

Farklı malzemeler ve makineler için ihtiyaç duyulan aletleri seçmek. Basit ürünleri kesmek, yontmak,
frezelemek ve zımparalamak. Makineleri kurmak, korumak ve bakımını gerçekleştirmek.

Basit ürünlerin münferit üretimde imal edilmesi ve birleştirilmesi
Basit ürünleri, müşterinin isteğine göre üretmek. Taslaklar oluşturmak, malzeme ihtiyacını belirlemek ve
bağlantıları sabitlenmek. Ahşap parçaları işlemek ve birleştirmek.

Yüzeylerin kaplanması, boyanması ve işlenmesi
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Bunları çevre etkilerinden korumak için görsel olarak çekici bir şekilde kaplamak. Kaplamak, kazımak,
cilalamak ve boyamak.

Mobilyaların monte edilmesi
Mobilyaları sökmek ve bunları imha etmek. Önceden üretilmiş mobilyaları müşteriye taşımak ve bunları
profesyonelce monte etmek. Bunun için basit el makineleri ve küçük makineler kullanmak.

Yapı elemanlarının monte edilmesi
Mobilyaları sökmek ve bunları imha etmek. Bunun için el makineleri ve küçük makineleri kullanmak.

Bakım ve onarım çalışmalarının uygulanması
Değerlendirilemez

Koruma önlemlerinin türünü ve kapsamını belirlemek ve sırada kimyasal ve yapısal ahşap korumasını
birbirinden ayırt etmek. Ahşap ve ahşap ham maddesinden elde edilen ürünlerin bakımını ve onarımını
gerçekleştirmek.
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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:
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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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