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Giriş
Becerilerin hızlı değerlendirmesi: neden,
nasıl ve kime?

Baktığınız şey bir el kitabıdır: mesleki
becerileri dil olmadan değerlendirmek için
bir kılavuzdur.

Böyle bir araç neden ilginç ‐ ve gerekli?
Avrupa İşgücü Piyasasının daha fazla işçiye
ihtiyacı var. Kamu kurum ve kuruluşları, İş
Merkezleri, İşe Alım ajansları ve diğer İşgücü
Piyasası ortakları, yetkili, esnek ve mobil iş
gücüne olan talebin artmasıyla karşı karşıya
kalmaktadırlar.
Bu
nedenle,
göçmenlerin
mesleki
becerilerinin tanınması ve bu süreçle ilgili
yöntemlerin geliştirilmesi şu an için
Avrupa'da çok güncel bir konudur.
Bu, göçmenlerin topluma mümkün olduğunca
çabuk ve etkili bir şekilde entegre olmasını
amaçlayan ulusal politikalarla uyuşmaktadır.
Ayrıca uzun mesleki eğitim programları,
göçmenler veya İşgücü Piyasası için her
zaman en iyi ve en etkili çözüm değildir ‐.
Göçmenlerin çoğunluğu belirli yeterliliklerden
yoksundur;
edindikleri
becerileri
belgeleyemez veya gösteremezler (mesela dil
problemlerinden dolayı) ve ayrıca iş
piyasasının güncel ve değişen standartlarına
uymak ve ayrıca yerel, bölgesel ve
uluslararası standartlara aktif katılımda
bulunmak için uzmanlıklarını güncellemeye
ihtiyaç duyarlar.
Göçmen stajyerlerinin gerçek ihtiyaçları için
mesleki ya da ileri eğitim sunmak ya da
mesleki becerilerine uygun bir parkura ya da
yere yönlendirmek için önceden öğrenmeyi,

iş deneyimini ,
yeterlikleri, profesyonel
gelişimiyle alâkalı becerileri gösteren bir
değerlendirme ve bir araç olmalıdır ve.
Ayrıca, göçmenin istihdam aradığı ülkenin
dilini akıcı olarak kullanmak durumunda
kalmayacağı bir sınav oluşturuldu.
Ayrıca, önceden öğrenme, mesleki ve işyeri
kültürü becerilerini değerlendirmek ve
ölçmek için geçerli araçlar, zaman ve finansal
kaynak tasarrufu sağlar.
Bu görev, tam da Fast Track projesinin
yapmaya çabaladığı şey!
Bu sebeple, üç meslek için değerlendirme
araçları olan Mutfak Yardımcısı, Hasta Bakımı
Yardımcısı ve Seramikçi, zaten tasarlanmış ve
test araçları el kitabında ve kullanıma hazır
halde birleştirilmiştir. Ayrıca, yeni testler ve
değerlendirmeler üretmek için model olarak
kullanılabilirler.

Nasıl?
Değerlendirme, göçmen, gerçek işyeri
becerilerini, durumlarını ve ikilemlerini
açıklayan resimlerden oluşan dil‐dışı bir test /
quizin tamamlanmasına izin vererek yapılır.
Çoktan seçmeli soru / resimlere cevap
vermek, evet / hayır soruyu cevaplamak,
resimleri doğru sırada / sıraya koymak vb.
Biçimindedir.
Testlerin geçerli olması (reel ve gerçek hayat
olaylarının değerlendirilmesi) ve yapılmasının
hızlı olması amaçlanmıştır.
El Kitabı ve beraberindeki El Kitabı, diğer
meslek gruplarının veya çalışma hayatındaki
paydaşların, kendi ihtiyaçlarına ve ulusal
standartlarına
göre
kendi
testlerini
hazırlamalarına ve gelecekte değerlendirme
portföyüne eklemelerine izin vermelidir.

Kim için?
Değerlendirme araçları farklı düzeylerde ve
farklı amaçlar için kullanılabilir:
1 Bir Avrupa ülkesinde iş arayan göçmen,
işyerinde bir dayanak oluşturması için
gerekli becerileri merak ediyor ve belki de
uygun bir eğitim ve çalışma hayatına daha
hızlı iz bırakma ihtiyacı duyuyor.
2 İş Merkezi, Kariyer rehberi veya İstihdam
acentesindeki belediye vaka çalışanı,
işyerini iş arayanlarla eşleştirmeye çalışan
HR Personeli.
3 İş yerleri, yetenekleri mevcut işgücü
ihtiyaçlarını karşılıyor ve daha önceki
becerilerini daha etkin ve zaman
kazandıran bir şekilde değerlendirmek
istiyor. Ayrıca, olası ekstra eğitim veya
işyerinde işbaşı eğitimi düşünüldüğünde.
4 Daha verimli rehberlik süreçleri ve daha iyi
hazırlanmış eğitim programları ve bireysel
eğitim
yolları
sunmaya
çalışan
öğretmenler ve eğitim kurumları. Dahası
kurum içi eğitim süreç ve programlarının
değerlendirilmesinde de kullanılabilir.

Nasıl başlanır?
Süreci başlatmak için, temel bilgisayar
becerilerine,
bilgisayara,
internete
bağlanmaya, kameraya ve muhtemelen
fotoğraf düzenleme yazılımına ihtiyacınız var.
Fotoğraflara ek olarak çizimleri ve / veya
videoları da kullanabilirsiniz. Bununla birlikte,
ücretli resim ve resimleri kullanma haklarını
satın almayacaksanız, videoları ve çizimleri
kullanmak, yalnızca daha fazla zamana değil
aynı zamanda gelişmiş bilgisayar becerileri,
video düzenleme yazılımı ve illüstratör
gerektirir. Fotoğraflarınızdan istediklerinizi
tam olarak sunabilir, küçük ayrıntılara dikkat
edebilir ve bunları ticari amaçlı olarak da izin
istemeden kullanabileceksiniz.

Belirli bir alanı veya mesleği seçme
Somut çalışmaya başlamadan önce, hangi
alan veya mesleğe beceri değerlendirmesi
yapmak istediğinizi düşünmelisiniz. Belirli bir
alanı veya mesleği seçerken, testin ve hedef
grubun amacını aklınızda bulundurmalısınız.
Seçimi yapmadan önce göz önüne almanız
gereken farklı hususlar vardır: beceri
değerlendirmesini örneğin bir iş merkezinde,
bir eğitim kurumunda veya bir şirkette mi
kullanacaksınız? Hedef gruba bağlı olarak,
beceri
değerlendirmesi
için
içerik
oluştururken göz önüne almanız gereken
farklı yönler vardır.
Ayrıca, beceri değerlendirmenizin cevap
vermesi gereken bir ihtiyacı düşünmelisiniz.
Mesleki bir kurumda, örneğin, göçmenlerin
daha önceki öğrenimlerini geçerlilik sürecinde
tanımak veya bir kişinin daha ileri eğitim
yolunu
planlamak
için
bir
eğitim
başlangıcında bir rehberlik aracı olarak bir
beceri değerlendirmesi kullanabilirsiniz.
Alternatif olarak, işe alma sürecinde örneğin
yabancı işgücünü istihdam eden bir şirkette
bir işe alma aracı olarak kullanmak

isteyebilirsiniz. Şirketin amaçlarına bağlı
olarak, beceri değerlendirmenize şirkete özgü
bazı parçaları eklemek isteyebilirsiniz.
Kısaca, süreci başlatmadan önce, en azından
kimin,
hangi
amaçlarla
ve
beceri
değerlendirmesinin ne tür ihtiyaç ve
gereksinimlerini karşılamasını istediğinizi
tanımlamalısınız. Planlamada ayrıca, dil‐dışı
bir yaklaşımla alakalı alanlara özellikle dikkat
etmeniz gerekir. Örneğin, işgücüne veya
birçok göçmenin göçmen geçmişi olan ve
giderek artan sayıda göçmen kökenli ve
mesleki becerilerini erken bir aşamada
tanıma ihtiyacı duyan kendi ülkelerinde veya
eğitim alanlarında iş deneyimine sahip olduğu
bir alana talep eden bir alan.

Değerlendirilmesi
becerilerdir

gereken

ne

tür

Bir
alan
seçtikten
sonra,
beceri
değerlendirmenize ekleyeceğiniz becerileri
tanımlamanız gerekir. Süreci başlatmanın en
iyi yolu, mesleki eğitimde kullanılan ulusal
temel müfredat hakkında bilgi sahibi
olmaktır.
Bu
temelde,
beceri
değerlendirmesinde kapsanacak alanlar
açısından daha detaylı bir incelemeye
başlayabilirsiniz. Mesleki öğretmenleri ve
işverenler, iş yerindeki öğrenci rehberleri ve
girişimciler
gibi
çalışma
hayatındaki
temsilcilerle değil, aynı zamanda iş
merkezlerinde öğretmen ve danışmanlara
rehberlik ve danışmanlık da yapabilirsiniz.
Odak, çalışma hayatında önemli olan çekirdek
beceriler üzerine gerçek gereksinimler
üzerinde olmalıdır. Farklı operatörler ile
işbirliği yaparak, farklı bakış açılarını dikkate
alan en iyi sonucu almanız muhtemeldir.
Beceri
değerlendirmesinde
bir
yapı
oluşturmak için, birinin temel becerilerini
bölmek önerilir

Mesleği tematik alanlara dönüştürme.
Bunlar, değerlendirmeyi basit tutmak için
muhtemelen kısmen değerlendirilecektir. Bir
alan veya meslek, 3‐6 tematik alanlardan,
diğer bir deyişle alt testlerden oluşmalıdır.
Tematik alanlar, eserin niteliğine bağlı olarak
giyim, aletler, malzemeler, işyeri güvenliği,
hijyen, etkileşim veya somut iş görevleri
olabilir.
Bir mesleğin sıklıkla kullandığı beceriler hem
sert, hem de yumuşak becerilerdir. Temel
becerileri tanımladıktan ve alt teste
böldükten sonra, becerileri sert ve yumuşak
becerilere bölmelisiniz. Soruların ve tutarlı
içeriğin doğru vurgu, mantıksal sırasını elde
etmek için, hangisinin daha önemli olduğunu
düşündüğünüzü tanımlayarak ve yetenek
değerlendirmenizde vurgulayarak sert ve
yumuşak beceriler arasında bir denge
bulmalısınız. Bu elbette mesleğe bağlı.
Örneğin, yaşlı bakımı yapan hemşire, işinde
metal işçilerinden daha yumuşak beceriye
ihtiyaç duyar.

Kimler
beceri
yararlanabilir?

değerlendirmesinden

Daha
önce
belirtildiği
gibi,
beceri
değerlendirmesi
farklı
amaçlar
için
kullanılabilir. Deneyimlerimize göre, hedef
gruplar iş merkezleri, MEÖ tedarikçileri,
okullar ve eğitim merkezleri, çalışma hayat
temsilcileri, işçi sendikası ve şube dernek
temsilcileri. Psikolojik danışma yerleri, iş
merkezlerinde erken bir aşamada rehberlik
aracı olarak kullanabilir, çünkü ortak bir dil
eksikliği nedeniyle bazı anlayış sorunları
olabilir.
Eğitim
sektöründe,
örneğin
öğretmenler ve rehberlik danışmanları,
danışma
görüşmelerinde
ve
mesleki
eğitimden
önceki
dönemlerdeki
test
dönemlerinde
beceri
değerlendirme
yöntemlerini kullanabilir. İşyerinde, beceri
değerlendirmesini kullanmak için çeşitli
olanaklar bulunmaktadır: bir işe alım

sürecinde,
çalışanların
daha
önce
öğrenmesini ve daha ileri eğitim planlamasını
tanımada, yeni bir işyerinde yeni başlayanlara
eğitim verirken tanıtımda bir öğrenme aracı
olarak kullanılması gibi. Buna ek olarak,
sendikalar
ve
şube
dernekleri
de
yararlanabilir. Tabii ki, belirli bir meslek veya
alan için dil dışı becerilerin değerlendirilmesi
fikrinden yararlanmanın başka iyi yolları
olabilir.

iSpriing Quizma
Q
aker ve
iSpriing Leaarn Talimatlaarı
Bu bölü
üm, testleri oluşturmak için kullaanılan
araçların nasıl kullanılacağı
k
ını ve serrvisin
sonuçları kaydetmek için nasıl kullanılaccağını
uzda yer almayan
a
bbirçok
açıklar. Bu kılavu
iSpring
öğretici
sayfala rında
yanıtın
bileceğini
mayın:
bulunab
unutm
ort/
http://w
www.isprin
ngsolutions.com/suppo
quizmaker/video‐ttutorials.html

ISpring Öğrenim
Ö
lissansına kayydolma
ISpringg QuizMaker aracın
nı indirip
p bir
iSpringg QuizMake
er lisansına
a kaydolm
ma
QuizMaaker aracı, Windows
W
bilgisayarlar
b
rı için
yalnızcaa iSpring web
w
sitesind
den indirileebilir:
http://w
www.isprin
ngsolutions.com/isprin
ng‐
quizmaker
nsa kayıt olmak
o
için, "fiyatlandıırma"
Bir lisan
bağlantısını tıklaamanız ge
erekir. Ayyrıca,
akadem
mik, kâr amaacı gütmeye
en kuruluşl ar ve
devlet kurumları için indiriimler olduuğunu
unutmaayın. Ücreetsiz dene
eme süreesinin
ötesinde QuizMakker aracının
n kilidini aççmak
için kullanabileceeğiniz bir lisans kodu
ö
sürecini takip eddin.
gönderiilmesi için ödeme
Etkinleşştirmek
için
QuizM
Maker
uygulam
masındaki kodu kullanın. Baaşarılı
olursa, b
bir onay meesajı alırsınız.

ISpring Öğrenme se rvisi, (kullaanıcıların kime
sınava girebileceğinni kısıtlamaak istediğiiniz
zamanlar için) teest sonuçlarını alaccak
kullanıcıla
arı oluştur malarına ve
v veri giriş
g
sınavından veri ssaklamanızaa izin veerir.
Testlerin oluşturulm
ması sırasında sonuçlaarın
hangi
hizmette
gönderileceğğini
belirtebilirsiniz. ISprring Öğrenme hizmettini
kullanmakk istiyorsannız, burada yapılabileccek
bir
lissansa
kkaydolmanız
gerekir:
http://ww
ww.ispringssolutions.co
om/ispring‐‐
learn
Ö
hesabı kaaydedildiğin
nde
ISpring Öğrenme
aşağıdaki ayarları ayaarladığınızdan emin olu
un:




o
Orrtak bir yayııncı hesabı oluşturma
Öğ
ğrenci hesappları oluşturma
lisansın
otomaatik
Ge
erekirse
yenilenmesin i kaldırın

QuizMaaker aracı arrtık kullanım
ma hazırdır.
Lisansı başka bir bilgisayara veya başkka bir
kullanıccıya aktarrmak iste
erseniz, liisansı
önceden yüklemeden öncce devre dışı
bıraktığğınızdan emin olun. Bunun nasıl
yapılacaağı ile ilgiili talimatları şu ad reste
bulabilirrsiniz:
http://w
www.isprin
ngsolutions.com/docs//disp
lay/IQ/Deactivatin
ng+iSpring+
+QuizMakerr+Lic
ense

Şablon oluşturma
Markalı bir
b sınav grrubu oluştu
urmak için ilk
adım, hep
psinin farkllı içeriğe saahip olmassına
rağmen hepsinin aynı ve aynı şekilde
"hissetme
esini" sağlaamaktır. Bu
unu yapmanın
en iyi yolu, sınaavlar için bir şablon
oluşturma
aktır.
Önce boş bir sınav haazırlayın ve ihtiyaçların
nıza
göre Oyu
uncu ve Özzellikler ayaarlarını yap
pın.

Sınavı ggörmek ve test etmekk için isted iğiniz
zaman Ö
Önizleme düğmesini tıklayabilirsinniz.

Sorular oluşturma
o
Soruları oluştururke
o
en hatırlam
manız gerekken
en önemli husus, m
mevcut iki görünümün
nüz
olmasıdır::



Fo
orm Görünüümü
Sla
ayt Görünüm
mü

Proje şaablonuna uygulanan
u
teknik özelllikler
şunlardı:


















10 (960 x 6000px)
Boyut: Varssayılan 16:1
G
Geçiş Puanıı:% 100
SSüre sınırı: Yok
Y
TTesti almaaya yönelikk girişim ssayısı:
SSınırsız (Birr çok kişi sınavı almakk için
aaynı kullaanıcı adın
nı ve şşifreyi
kullanıyor.)
G
Geribildirim
m: Başlık ve
e Metin (M
Metin,
resimleri doğru
d
veyaa yanlış ccevap
içeriyordu.))
Q
Quiz Tutuccu Bilgisi: Yoktur. ((Yanıt
ssonuçlarınd
da görülece
eği üzere b unun
yyerine bir kimlik
k
kodu istemek iç in bir
ssoru yarattıık.)
Navigasyon
n: Doğrusall, aynı and
da 1
ssoru.
SSoru varssayılanları: Doğru ccevap
başına 10 puan.
p
Yanlışş cevap başşına 0
puan. Her soru
s
için 1 deneme, kaarışık
ccevaplar.
G
Geri bildirim
m: Doğru ce
evaplar yeşşil bir
"onay" resmi alır, yanlış
y
cevvaplar
kırmızı "çap
praz" bir resim alır.
SSonuç: Te
estin geçip
p geçmed
diğine
bakılmaksızzın, kullan
nıcı proje web
ssitesine yön
nlendirilir.
Raporlama:: iSpring Öğrenme
Ö
seervisi
kullanıldığı için ek
e
raporrlama
yyöntemi ku
ullanılmamıştır.

Şablonu
unuz için örnek soruların
oluşturu
ulacağı aşağğıdaki bölüm
me bakın.

nasıl

Form görü
ünümü ekleerken en iyissi:




So
oru resimlerri
Gö
örüntüleri c evaplar
Yanıtları düzeenleme (örn. Doğru dizi,
d
do
oğru çiftlerr ve aktif sıcak nokta
ala
anları)

Ancak, Slayt görünüümü aşağıd
dakiler için en
iyisidir.
 Soru
u simgelerrinin eklen
nmesi (meetin
kulla
anmadan hangi te
epki türün
nün
gere
ekli olduğğunu belirtmek için
i
kulla
anılır)
 Soru
u resimleri kkırpma
 Soru
unun düzennini düzenleme, ör. so
oru
simg
gesinin kon umu
 Olassı tüm ceva p imgelerin
nin testi alaccak
kişilerin görebilldiğini test etme.
e
Her sorud
da, sözlü olaarak kullanıcıya ne tür bir
yanıtın ge
erekli olduuğunu bildirmek için bir
simge bu
ulundurmas ı önemle tavsiye edilir.
Lütfen da
aha fazla bbilgi için sim
mgelere ilişşkin
bölüme bakın.
Sorular ekklemek için Dereceli So
oru veya Anket
Sorusu'nu
u tıklayın ve bir soru türünü seçin.
Anket sorrularının dooğru veya yaanlış cevapları
yok.

Çoklu Yanıt
Bu soru, birden
b
çok seçeneğe bağlı
b
olarakk iki
veya daha
a fazla doğrru yanıtı tanımlamak için
i
kullanılır. Sınavı yap tıran kişinin bazen, so
oru
resmiyle ilgili yanlıışın saptan
nması isten
nir;
böylece kullanıcınınn doğru veya yan
nlış
yanıtları araştırıp
a
arraştırmamasını sağlam
mak
için farklı simgeler ol uşturulmuşştur.

Soru tü
ürleri
Proje sınavlarında kullanılan her soru tüürünü
urken bazı ipuçları:
oluşturu

Bu soru, her
h cevap iççin bir soru
u imgesi ve bir
görüntü gerektirir.

Kısa cevap
Bu, deerecelendirilmemiş an
nket sorulaarının
listesind
deki tek sorundur.
s
Bu,
B sınavı alan
kişilerin
n bir num
mara veya kod gibii bir
tanımlayıcı sağlam
masına ve sonuçların bbelirli
bir
kişiyle
doğru
şeekilde
ilişkilendirilebilmessine olanakk sağlamakk için
kullanılm
mıştır.
Bu sorru sadecee soru yaazılmasını
gösterilecek bir görrüntüyü gerrektirir.

veya

Doğru yyanlış
Bu soru
u, iki seçen
neğin tek bir
b doğru yyanıtı
tanımlamak için kullanılır. Sınavı yapptıran
kişinin bazen, soru resmiyle ilgili ya nlışın
ması istenir;; böylece ku
ullanıcının ddoğru
saptanm
veya yanlış yanıtları araştırıp araştırmam
masını
sağlamaak için farklı simgeler oluşturulmu
o
uştur.
Bu soru
u, her cevap için bir resim
r
görünntüsü
gerektirrir.

Çoktan
n seçmeli
Bu soru
u, birden ço
ok seçenekte
en tek bir ddoğru
yanıtı tanımlamaak için kullanılır. SSınavı
yaptıran
n kişinin bazen,
b
soru
u resmiyle ilgili
yanlışın
saptanm
ması
iste
enir;
bö ylece
kullanıccının doğru veya yanlış
y
yannıtları
araştırıp
p araştırmaamasını sağlamak için farklı
simgeleer oluşturulm
muştur.
Bu soru
u, her cevap
p için bir so
oru imgesi vve bir
görüntü
ü gerektirir.

Eşleştirm
me
Bu soru tiipi, bir araçç gibi iki nessne arasınd
daki
ilişkiyi ve amacı tannımlamak için kullanılır.
Örneğin. peynir
p
ve peeynir rende
esi. Soldaki her
h
önerme iççin sağda raasgele yerle
eştirilen tek bir
doğru yanıt sunnulmaktadır. Kullan
nıcı,
resimleri doğru ççiftlere sürüklemeli ve
dır.
bırakmalıd
Bu soru bir
b öneri ve cevap her iki çift için bir
soru görüntüsü ve bi r görüntü gerektirebilir.

Sıralama
Bu soru tipi,
t
bir sü reçte doğru prosedürrün
anlaşılmassını tanımlaamak için kullanılır. Her
H
adım için
n bir resi m süreçte
eki bir adımı
gösterir. Kullanıcı,
K
buu görüntüleri doğru sıraaya
sürükleme
eli ve bırakm
malı.
Bu soru, bir
b soru görrüntüsü ve her adım için
i
bir görünttü gerektireebilir.

Önemli nokta
n
Bu soru türü bir ggörüntünün belirli doğğru
alanlarını belirlemekk için kullanılır. Gereekli
alanlar olu
umlu bir şeyy olabilir; Belirli
B
bir görev
için doğru
u araçları bbulun. Kullaanıcı, resim
mde
gerekli sayıda işaretççiyi yerleştirmelidir. Teesti
alan kişi bazen resim
mle ilgili yaanlış olduğu
unu
belirtir; ör. Bir sahneedeki yanlış paketlenm
miş
nesneleri buldular, bböylece kullaanıcının doğğru

veya yaanlış yanıt aramayı bild
diklerinden emin
mgeler oluştturuldu.
olmak iççin farklı sim
Bu soru türü, bir so
oru görüntü
üsü gerektirrebilir
üntünün o lması
ve cevvap olarak bir görü
gerekir.

Soru vee cevap gö
örüntüleri oluşturma
o
ISpring QuizMakeer'ın resim alanınızı quiz
alanına
sığacaak
şekillde
yenniden
boyutlandıracağını unutmayın. Kullanıc ı her
zaman ggörüntüyü en üst düze
eye çıkarmaak ve
daha n
net görmeek için gö
örüntü büyyüteç
simgesini tıklatabilir.
Görselleerin ne görrüleceğini açıkça
a
gösteerdiği
halde h
hala önemllidir. Mümkün olduğuunda,
resimdee gereksizz öğeler veya inssanlar
bulunm
maması.

Testin çok
ç
kafa karıştırıcı olmamassını
sağlamak için, sınavvlar sadece 5 soru tip
pini
kullanmakkla sınırlıydıı.

Testi yay
yınlama
Bir sınavın yapılabiilmesi için yayınlanm
ması
gerekir. ISpring Q
QuizMaker aracı çeşşitli
yayınlama
a seçenekleerini destekkler. En büyyük
farklılıklarr, sınavlarıın alınmassından son
nra
sonuçların
n nereden ggeldiğidir.
Eğer quiz web'de yaayınlandıysaa, her kullan
nıcı
sınavı tam
mamladıktann hemen sonra sonuççlar
yazdırılma
alı ve / veeya bir e‐posta adresine
gönderilm
melidir.

Bir görüntüyü kırpmanız gerekiyorsa, bunu
Paint vveya Photo
oshop gibi daha gellişmiş
araçlar gibi herhaangi bir grrafik düzennleme
aracında yapabilirssiniz. Belirli bir genişlik veya
yükseklik tanımlanmamalıdır.
m biçimleri .jpg, .jpeeg ve
Desteklenen resim
n olduğuncca, görünttünün
.png'dirr. Mümkün
mümkün olduğunca net olm
masını sağlaamak
NG formatının kullan
nılması ön erilir.
için PN
Desteklenen diğer formatlar .bmp ve .ggif'dir
ancak b
bunlar önerilmez.

ISpring Cloud, iSPPring Öğren ve LMS
seçenekle
eri, sonuççların barrındırılan bir
iSpring'e veya
v
kendi depolama ve
v daha son
nra
geri çağırma sunuucusuna gönderilmes
g
sini
sağlar.

Gereklii yanıt tü
ürlerini belirlemek için
simgeleer kullanm
ma

Sözcük se
eçeneği, el iile yanıtlam
ma için bir çıktı
sağlar.

Quizler,, mesleki beeceri düzeyllerini değil dde dil
seviyeleerini tahmin etme he
edefi nedenniyle,
quiz alaan öğrencileerin cevaplaarının ne o lması
gerektiğğini görsel olarak im
ma etmek için
simgeleer oluşturuld
du.

e için iSppring Öğre
enme seçildi.
Bu proje
Sınavları oluşturduuktan sonra, iSprring
Öğrenme LMS'ye yükklenir ve öğğrenci grubu
una
sunulur.
Yayınlama
a sürecininn son adım
mı, sınavın bir
bağlantısını, sınavlların bulu
unduğu web
w
sitesine
kopyalamak
k
ktır:
http://ww
ww.fasttracck.fi

Testi teest etme

Ara sınav
v sonuçlarıını bulma

Testi yaayınladıktan
n sonra, yaaratıcılar v e bir
takım d
diğer profeesyoneller tarafından test
edilir. G
Geri bildirim
m hesaba katılır, quiz buna
göre güncellenir vee yeniden yaayınlanır.

Test sonu
uçları, iSprinng Öğrenme sistemind
den
yönetici haklarına sahip kişiler tarafınd
dan
bulunabiliir.

Testi yaapmak
Sınavlarra katılanlar Fast Track web sitessinde
bulabilirrsiniz: http:://www.fassttrack.fi

Kullanıccı, bu anaa sayfadan
n, ilgili sim
mgeyi
tıklayaraak veya menüden
m
sınavlara gi rmek
istedikleeri mesleği seçebilir.
Bundan
n sonra, meevcut quizle
eri görüntülleyen
etkileşim
mli bir görüntü sunuluyyor.

Bu örneekte, o meesleğin Tiler sayfasını ve 5
sınavını, şu anda vurgulanmış
v
ş olan Toolss quiz
ile görebilirsiniz.
Bir yarışma simgesini tıklladıktan s onra,
kullanıccıya sınavı verilir
v
ve iSSpring Öğreenme
sistemi içinde olu
uşturulan kullanıcı
k
addı ve
şifreyle giriş yapmaası istenir.

Sistemin içeriğinde gerekli qu
uiz bulunurrsa,
Raporlar işlevi çeşitlii farklı sonu
uçlar biçimleri
sağlayabilir.

Hızlı İzlem
me projesi için, en sıkk kullanılanlar,
sonuçları bir testtte belirli bir girişim
mde
bulunan Tetik Deetayı sonu
uçlarıydı. Bu
sonuçlar bir Excel d osyası olarrak indirileb
bilir
ve bu dosyalar dahaa sonra her bir test için
i
tüm sonu
uçları listeelemek için
n bir tablo
oya
kopya‐yap
pıştırılır. B u, cevaplaarın daha iyi
analiz edilmesini sağlladı.

Testtler
Bir çiftee veya küçük bir ekkibin test ssınavı
yapmassını öneririzz. Başka birinin persppektifi
bu tür bir projeyye çok yarrdımcı olurr. Bir
mesleğii seçtikten sonra
s
(dükkkan asistanıı gibi)
bir sınaav hazırlam
mak üzere
esiniz, ilk adım
gerekli temel becerileri belirlem ektir.
Deneyim
mlerimize göre, sö
özde yum
muşak
becerileer (tutum, nezaket
n
vb.)) Böyle bir ttestte
tanımlamak zordur. Bunun
nla birliktee, iş
prosedü
ürleri bilgiisi oldukçaa kolay ttespit
edilebiliir. Seçtiğiniz iş için gerreken bece rilere
dair bir fikriniz olabilir, ancakk en iyi sonuuçları
elde etm
mek için, yeeni elemanlar yetiştireen ve
iş deneeyimine saahip olan profesyoneellere
(eski pro
ofesyonelleer) danışmanız önerilir.
Başlamaak
iççin
danışmanlar ınızın
geliştireebileceği ve dışarıd
da bırakm
manız
önerileb
bilecek ken
ndi önerile
erinizi yazm
manız
gerekiyo
or.
M
Muhtemelen
n
yeniilerini
ekleyecektir. Tem
mel beceriilerle ilgili bir
b sonraki aadım,
sonuca varmanızın ardından bir
n sözlü olmayan olarak nasıl
bunların
ölçülebiileceğini ve test edilebilecceğini
görselleeştirmektir.

Değerlen
ndirme aaracı içiin
yazarken
n dikkatee alınma
ası
önemli fa
aktörler.

senarryo
gerekken

Seçtiğiniz resimler / resimler basit ve net
n
olmalıdır ve
v ilk sürüm
mde test edilecek kişileerin
sorulanlarrı yazmalarrı önerilir. (Telif hakları
konusunda dikkatli olun). Niihai sürüm
mde
hiçbir metnin
m
olm
mayacağını unutmayyın;
fotoğrafla
ar gereken hher şeyi söylemeliler.
Sınamanın
n kaç parçça olacağınaa karar verrin.
Her birind
de 10‐20 soorudan oluşan 4 alt tesstin
bulunmassını öneririz . Hasta bakkımı yardımcısı
alanında örneğin: tııp, beslenm
me, hastalaarın
yerleştirilm
mesi ve gennel bir kısım
m vardı.

Testin ço
ok fazla zaaman almaası gerektiğğini
unutmayın, zaman sınırı tüm test için 30
malıdır.
dakika olm
İyi bir soru resmi seççmek (sorgu
ulanan nediir?)
Ve yanındaki bbir soru işareti ile
çerçevelenmesi çok öönemlidir. Basit tutun ve
cihazı rahatsız edeecek herhaangi bir şey
ş
bırakın.
Mümkünsse, her iki ciinsiyet, farkklı yaş ve ettnik
çeşitlilik modelleri
m
seeçmelisiniz.
Soru türle
eri kararlaşttırılmalıdır. Test
T cihazı, bu
türden kaç
k
"doğruu" cevap (yanlış değil)
seçmelidir
Sorular: 1)
1 doğru veyya yanlış, 2‐3 seçenek.. 2)
doğru sırra (iş emri , en fazla 3 resim). 3)
eşleşen re
esimler, en ffazla 3 çifti..

mgelerin, en
n azından ttestin
Simgeleerin ve sim
her bir b
bölümündee aynı olmassına dikkat eedin.

Çalıştayylar ve örn
nek uygulama
Testin illk sürümü hazır
h
olduğu
unda test eetmek
için atölye çalışmalarına ihtiyaaç duyarsınıız. Bu
alanlard
dan
üyeleri
dave
et
etmeliisiniz:
paydaşlar,
proffesyoneller
(ve
eski
profesyoneller), bu
u alanda çaalışan öğrennciler
ve çalışaanlar ve rasstgele katılaanlar. Sonuççların
geçerli olduğundaan emin olmak için, testi
ullanıcısınınn, 20
tamamllayan en az test ku
profesyonel, 10 paydaş ve
v 10 rasstgele
olduğun
nu önermekkteyiz.
Testi onlara tanıtın ve her soru için yazılı
olarak yyorum yapaabileceklerin
nden ve quiiz için
bir büttün olarak bilgi vere
ebilecekleri nden
emin olun. Teknikk yönü, iyi web bağlaantısı
sağlamaalı. Açıkçası, testinizi iyileştirmekk için
yorum ve istatistiklerini kullanırsınız. B
Büyük
uları basit, kolay, zor veya
olasılıklaa, bazı soru
belirsiz oldukları için işe
e yaramaddığını
öğrenecceksiniz. O zaman onları değişti rmek
için yen
nilerini yapm
malısınız. Aşşağıdaki ressimde
kişinin n
nereye gittiği belirsiz, bu nedenlee yeni
bir tanee yapılmıştırr.

Test araccı hazır oldduktan sonra
Testinizde
en memn un kaldığğınızda, pilot
uygulama aşaması bbaşlar. Orad
da ürününü
üzü
sunar ve
v
ürününnüzü amaacınıza veeya
ihtiyaçlarınıza göre üücretsiz olarrak almak veeya
satın alma
akla ilgileneenlere tavsiyye

edebilirsiniz. Testinizin daha da geliştirilmesi
için kullanabileceğiniz yorumları kabul
etmeye hazır olun.

Resimlerr

İki görünttüyü birbirrinden ayırm
mak için so
oru
resminin etrafına bir çerçevve koyun ve
yanındaki bir soru işaareti koyun..

Hedef grubumuzzun mesle
eki beceriilerini
saptamaak için ‐bir önceki bölüümde
bahsetttiğim gibi‐‐ yalnızca gerçek işyeri
becerileerini, duru
umlarını ve
v
ikilem
mlerini
tanımlayan resimller kullanıyyoruz. Her soru
için doğğru resimleeri almak için
i
iki seççenek
vardır. B
Birden fazlaa resim veritabanında rresim
satın aalabilir veeya fotoğrrafları kenndiniz
çekebilirsiniz.

Senaryyo
Resmin
açıkça
belirli
bir
durrumu
gösterdiğinden em
min olun. Nihai sürüümde
hiçbir metnin olmayacağı
o
nı unutm
mayın;
fotoğrafflar açıklayıcı olmalı.
Fotoğraaf çekmeden önce tasvir etttikleri
durumlaarı planlam
malısınız. So
oru metninni de
içeren her soru için bir sto
oryboard yaazma
yararlı ilk adımd
dır. İhtiyaccınız olan tüm
a
anda aalmak
resimleri belirli birr bölgede aynı
önemlid
dir. Fotoğraflarla kimseyi rahhatsız
etmemeek için düşünün. Etnikk çeşitlilik, farklı
yaş ve ttüm cinsiyeet modelleriini eklemeliisiniz.
Film şerridinin arkaasında, sete
e gitmeden önce
ihtiyacın
nız olan ekipmanlarrın listelennmesi
önerilir..
Her so
oru için aklınızda bulundurm
manız
gereken
n iki tür gö
örüntü vard
dır. Önce duurum
hakkınd
da açıklanan
n resim soru
uda sorulm uştur
ve ikincisi, sorun
nun içeriğin
ni / durum
munu
gösteren imge.

Ayrıca, test cihhazına so
oru türün
nün
yönlendirilmesini s ağlamak için
i
simgeeler
kullanabilirsiniz.
Simgeler, ne istedi ğini gösterrmelidir. Test
T
boyunca aynı
a simge ttürünü kullaanın.

Telif hakları, izinlerr
Bir test ya
aratmanın zzorluklarından biri de telif
hakkıdır. Veri
V tabanlları, google araştırmaları,
kitaplar, dergiler
veya diğer harici
kaynaklardan alınan resimler ottomatik olarak
arı ile korunnmaktadır. Resim
R
çekm
mek
telif hakla
kendiniz bu ikilem için bir çö
özüm olabilir.
arı
keendiniz
Fotoğrafla
çektiğinizde,
fotoğrafla
arın baş karrakterleri biir onay beyyanı
imzalamalıdır: fotoğrraflar veya diğer
d
resimller!

Resimlerin kalitesi
Yüksek ka
aliteli fotoğğraflara yatırım yapm
mak
için
za
aman
ayyırın.
Do
oğru
yön
nde
ilerlediğin
nizden emiin olmak için görün
ntü
kalitesini belirleyen ddört ana fakktör bulunur:
 Kayıt cihazınıın kalitesi (kamera optiği
ve sensörü, taarayıcının se
ensörü)
 Dijjital görünntünün bo
oyutu (pikksel
cin
nsinden)
 Mekansal basskı (DPI en az
a 240)
 Ayydınlatma

Resimlerin boyutu
Soru türü ve sayısı ‐ bir soru için
kullanacağınız ‐ sayısı, resimlerin boyutunu
belirler. Bazı profesyonel hizmetler görüntü
boyutları için daha düşük çözünürlükleri
belirttiğinden, daha küçük resim boyutlarını
kullanabilirsiniz.

NOT
Telif hakkı olmayan resimlerin veritabanları yandaki başlık altındadır Creative Commons CC0:
https://pixabay.com/en/

