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Test, bina ve yapı kaplama elemanı mesleğinin altı 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:
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İç ve dış duvarları hazırlamak, kaplamak ve tasarlamak. Tipik el aletleriyle ve küçük makinelerle çalışmak.

Test: Bauten- und Objektbeschichter/-in, Version: 20.11.2017 (V2), 17.01.2018 (R2), 0.7.2

Boyama çalışmaları için zeminleri hazırlamak. Fırçayla, ruloyla ve tabancayla boyama esnasında solvent
içeren ve içermeyen boyalarla çalışmak.

Sıva işleri yapmak
İç ve dış sahada zeminleri hazırlamak, sıvaları atmak ve kaplamak. Tipik el aletleriyle çalışmak ve karıştırma makinesi ve elektrikli matkap kullanmak.

Kuru yapı çalışmalarını yapmak
Kuru yapı için alt yapıları oluşturmak, kaplamak, yalıtım malzemesi yerleştirmek ve dikişleri ve yüzeyleri
macunlamak.

Duvar kâğıtları ve yer kaplamaları yapıştırmak
Basit ve dokulu duvar kâğıtları yapıştırmak ve cam elyaf duvar kâğıtlarını yapıştırarak yerleştirmek. Duvar
kâğıdı aparatlarıyla çalışmak. Zemini kaplamak ve basit yer döşemesi döşemek.

Yalıtım çalışmalarını yapmak
Değerlendirilemez

İçeride ve dışarıda zeminleri hazırlamak. Süpürgelik ve bitiş raylarını ayarlamak. Yalıtım malzemelerini
işlemek, fugaları kapatmak, takviye dokuyu ve sıvayı olağan biçimde uygulamak.
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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.
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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
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Ayrıntılı bilgileri şurada bulabilirsiniz:
https://www.arbeitsagentur.de/MYSKILLS
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