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Kullanıcı Kılavvuzu
A
Amaç
Kitle
Hedef K
Artan gö
öçmen sayısı ile birlikte, Avrupada gööçmen
ve sığınm
macı işlerin iş piyasasına entegrasyyonunu
hızlandırrmak hayatii önem taşşır hale gel miştir.
Onlar iççin uygu iş veya
v
eğimi bulmak, zahhmetli,
çaba gerektiren bir iştir. FAST TRACK çevrrim içi
quiz işçillerin, “Aşçı yardımcısı”,
y
“Seramik
“
dööşeme”
ve “Hastta Bakımı” daallarında değğerlendirilmeesi için
hazırlanm
mıştır. Testleer sözlü değğildir çünkü hedef
grup gö
öç ettikleri ülkede
ü
konu
uşulan dili ççok az
bilmekteedir. Bazıları kendi ülkele
erinde eğitim
m almış
olabilir fakat bun
nu kanıtlayyacak belggelerini
mişlerdir.
kaybetm

Sınavların eğitim matteryali olarakk kullanılması da
dür.
mümkünd
Test, bazı işler için testt kullanıcısın
nın ilgi alanın
nı
ebilir.
tespit ede

Testlerrin Kullanıccıları
Testlerin
n muhtemel kullanıcıları iş ve işçi bulma
kurumları, iş yerleeri, okullar, meslek oodaları,
v
gönüllü merkezlerrindeki
meslek odaları ve
danışmaanlardır.

Temel Hedefler‐G
Geçmek mi
m yoksa kaalmak
mı?
Testlerin
n temel amaacı testi çöze
en kişinin yuukarıda
belirtilen
n mesleklerin herhangi birinin
b
gerekktirdiği
temel biilgilere sahip
p olup olmad
dığını öğrenm
mektir.
Ancak, ttesti çözen kişi
k testin sonucunda heerhangi
bir resm
mi diploma ya da sertifika almayaacaktır.
Örneğin,, mutfak çaalışması ile ilgili
i
temel bilgiye
sahip olması durumunda, bir dannışman
melen kendissine bu türr bir iş içinn onu
muhtem
önereceği gibi, o sektördekki eğitimdee onu
yönlendirmesini de sağlayacaktıır. Testi çözeen kişi
geçemezzse başka bir
b iş alanınıı denemesi ya da
ilgilendiğği bir alanda eğitim alması önerilir.
Testler, yerleştirm
me testi veya
v
önceeki iş
minin gözlem
mlenmesi olarak kullanıılabilir;
deneyim
bu çalışşma işe uyyum veya eğitim içinn fikir
verecekttir.

Testi yapa
an kişi, kırık kolu olan birinin nasıl doğru
d
şekilde giyydirileceğini biliyor mu?
Ölçüm ara
açlarının kısaa açıklaması
Her bir testte yaklaşıkk 40 soru bullunur ve bun
nlar 4
alt teste ayrılır.
a
Soru türleri: evett / hayır soruları,
sıralama ve
v eşleme. Ö
Öncelikle herr zaman çerççeveli
bir "soru resmi / seembolü" vardır ilk olaraak ve
yanında bir
b soru işareeti vardır. So
onuç, (kaç doğru
d
cevap olduğu), sınav bbittikten sonra görünür.
Seramik testi, gerçeek bir sera
amik ustası için
yapılırken, mutfak asistanı ve hastab
bakıcı
genellikle daha az donanımlıı işçiler olarak
o
düşünülürr. Bakım evvleri ya özel ya da kam
muya
açıktır ve mutfaklardaa da aynı şe
ey söylenebilir. İş
Y
Fast Track tarafından seeçilen
Yürütme Yönetmeliği,
üç işle ilg
gili olarak üllkeler arasın
nda biraz farrklılık
göstermektedir. Bunuunla birlikte, aracın, bir kiişinin
de belirli iş ttürünü aramaya veya eğitime
yeni ülked
teşvik edilip
e
edillmeyeceğini tanımlad
dığına
inanıyoruzz

Teslim

Aşşağıdaki testtte seramik ustalığı tessti ve
onun altt testleri m
mevcuttur. Oklara bassarak
testlerin açılacağı
a
sayffayı başlatab
bilirsiniz.

Neye ihttiyacın var
Sınava ggirmek için bir bilgisaya
ar veya tableete ve
internete ihtiyacınızz var. En iyyi sonuçları almak
için, testti yapmak, geribildirim
g
ve
v öneriler vvermek
için huzurlu bir yerre ve zaman
na ihtiyacın ız var.
Sonuçlarrı yazdırmaak istiyorsanız, bir yaazıcıya
ihtiyacın
nız vardır. So
onuçları e‐po
ostayla gönd ermek
de mümkündür.
Testin kıısa açıklamaası
Bu testt, göçmenllerin daha önceki m
mesleki
becerilerrini
anadillerini
kullanm
madan
değerlen
ndirmek içindir. Üç testin hepsi dörrt veya
beş alt testten olu
uşur. Sınavla
arın bölünm
mesinin
nedeni, iş başlıklarrının farklı ülkelerde ffarklılık
göstermesidir. Başlıık yerine, katılımcının
k
öönceki
çalışma görevlerine dikkat etme
ek ve bu teemelde
alt testleeri seçmek daha önemlid
dir.
Zaman aaralığı
Testlerde zaman sınırı
s
yokturr. Tecrübeleerimize
b
yardımcısı ve m
mutfak
dayanarak, hasta bakım
yardımcıısı için tahm
mini süre yakklaşık 30 dakkika ve
seramikççi için 45 dakikadır. Tessti tamamlaadıktan
sonra geribildirim ve
v öneriler için biraz zzaman
ayırmayıı unutmayın..
Bütün teest veya ilgili parçalar
Testin am
macı ve katıllımcının geçm
mişine bağlı olarak
tüm altt testleri veya
v
bazılarını tamam
mlamak
mümkün
ndür.
Katılımcıı, Hasta Bakkım Yardımccısı için testte tabi
tutulursaa, alt testler: aracılık,, yer değişştirme,
beslenm
me ve hijyen.
Katılımcıı, seramik ustalığı
u
için teste girersse, alt
testler şunlardır: araaçlar, malzem
meler, iş güvvenliği,
izolasyon
n ve uygulam
ma.
ardımcısı için
n teste girerrse, alt
Katılımcıı, Mutfak Ya
testler şunlardır: ergonomi,
e
hijyen, gennel ve
üretim.

Daha sonrra sonuçlar nnasıl kullanıllabilir?
Testler, belirli bir messlekte veya alanda
a
bir kiişinin
mesleki becerilerini kaabaca tahmiin eder. Sonuçlar
işe alım sürecinde, girişte ve örneğin işçilerin
nde kullanılaabilir.
eğitim ihttiyaçlarının bbelirlenmesin
Meslek okulları
o
veyya dil kurrsu sağlayıccıları,
sonuçların
n mesleki eğitim vb. şeylerde geçiş
aracı
aşamasınd
da rehber o larak veya danışmanlık
d
olarak
sağlayyabilir.
Ayyrıca,
kullanılmasıını
aşlar da testtlerin
göçmenlerle çalışan ffarklı payda
avantajını kullanabilir..

Örn
nekler
Araçlar, farklı kişiler tarafından ve
v farklı am
maçlar
için kullan
nılmakta ve kkullanılabilir:
Ön test ve projenin ppaydaşlarınd
dan gelen ön
nemli
geribildirim ve girdileere dayanan
n değerlend
dirme
arklı çalışma hayatı tipleri tarafından
n özel
araçları, fa
olarak tasarlanmış vve daha so
onra tekrar test
edilmiştir.. Farklı hedeef grupları ve
v farklı am
maçlar
için farklı düzeylerde kkullanılabilirller.

Aşağıda,, değerlend
dirme araçllarını kullannmayı,
sınava başlamayı ve
v yeni arraçlar gelişttirmeyi
üğünüzde yaararlı olduğu
u kanıtlanabbilecek
düşündü
bazı olgu
ular / örnekleer bulabilirsiniz:
1 iş Bulm
ma Merkezindeki Sosya
al Hizmet göörevlisi
(iş danışmanı, kariyeer rehberi, işe alım mem uru ya
da HR personeli) tarafından iş yerleri ve iş
arayanlaar buluşturulmaya çalışılıyor:
Linda, Danimarka'da bir İş Merkezi'n de İş
Danışmaanı
'Bu ara
acı, göçmeen vatanda
aşlarımla ddiyalog
halinde, iş planlarını yaparken: CV'yi iş ilannlarıyla
eşleştirirrken; bir işyeerinde bir da
ayanak oluştturmak
için ken
ndisine gerekkli olan beccerileri sağlaamaya
n ve kendisii için gerekli olan uygunn (veya
çalışırken
ne tür b
bir) eğitimi (m
mesleki) oluşşturma ve çaalışma
yaşamın
na daha hızlı geçişleri için kullandım.
Özellikle,
e, farklı meslekten geelen ve gööçmen
tarafında
an test ediilen meslekii becerilere ilişkin
önceden
n bilgi sahibii olmayan benim
b
durum
mumda
biri olarrak ayrıca, Danimarkaca
D
a'sı sınırlı ollsa da
göçmenllerin becerileeri hakkında iyi bir izlenim
m elde
edebildiğ
ğim için ara
acın hızlı ve geçerli oldduğunu
düşünüyyorum.
2 İşyerleri, iş güççleri hali hazırda
h
varr olan
ihtiyaçlarını karşılayacak be
ecerideki işçileri
aramakttadır. Bu işyeerleri stajyerleri kabul et miş ve
böylece aracı test etmiş olabilir.

Bu nedenle, İş arrayanın gerrçek beceriilerini
değerlend
dirmek için araçları ku
ullandım ve yeni
stajyer / işçinin
i
günceellenip günceellenmeyeceeğine,
ekstra veyya ön mesleeki eğitim allıp almayaca
ağına
veya iş ye
erinde mesleeki eğitim allıp almayaca
ağına
karar verirrken çok fayd
ydalı buldum..
(aynı
3 Öğretm
menler ve eğitim kurumları,
k
zamanda projenin payydaşları) araççları daha veerimli
azırlanmış eğitim
rehberlik süreçleri vee daha iyi ha
arı ve bireyysel eğitim yolları sunm
maya
programla
çalışırken kullandı.
Kaisa, Finlandiya'd
F
da bir Mesleki
M
Merkezi'n
nde eğitim daanışmanı

Eğğitim

'Araçları test
t ettik ve oonu kendi öğ
ğrencilerimizzin ve
eğitim
programlaarımızın
müfredatla
arıyla
karşılaştırrdık. Öğrenciilerimiz (teo
orik) normlarra ve
standartla
ara sahip oolmakla birrlikte gerçekk bir
eğitimden
n geçmek zoorunda kalsa
alar da, testt için
geçerli arracı, yani geerçek işyerin
nde gerekli olan
(yani "ge
erçek hayaatta") becerrileri buluyyoruz.
Bazen, İş Merkezi'nden
M
n talebe göre önceden eğ
ğitim
ve çalışma
a becerisine sahip bir göçmen için Geerçek
Yetkinlik Değerlendirm
D
mesi gerçeklleştiririz, böyylece
testlerde tespit eedilen becerileri, teeknik
mizdeki praatik / 'han
nds‐on' testtlerle
atölyelerim
eşleştirebiiliriz. .
4 Şu anda dil eğitiimine kayıtlı olan ve aynı
zamanda iş arayan göçmen, sınava gird
di ve
sonuçları daha ileri ka riyer planlam
ması için kullandı.

Katarinaa, Almanya'd
da Yaşlılara Yönelik
Y
Önem
mli Bir
Hemşireelik Evinin Lid
deri

Murat, Tü
ürkiye'den işş arayan birr göçmen, eğğitim
görmüş ve
e İzlanda'da yaşıyor.

'Kurumu
umuzda, sttajyerlik vee diğer kkariyer
yollarınd
da, genellikkle İş Merkezi aracıılığıyla'
istihdam
m edilen 'birço
ok iş arayan ve stajyerim
miz var.
Amaç, b
bu tür bir iş için uygun olup olmadııklarını
bulmakttır.

'Türkiye'de uzun yıllarr inşaat yaptıım, elbette teeknik
standartla
ar ve İzlandda'daki iş yerlerinden
y
g
gelen
talepleri çok merakk ediyorum. Ayrıca, bir
b iş
bulmam için gerekli bbecerileri meerak ediyorum ve
hangi yetenekten yooksun olduğ
ğumu öğren
nmek
ariyer
istiyorum. Umarım ookuldaki öğrenci ve ka
danışmanları, nitelikklerimi nasıl ve neerede
güncelleye
ebileceğimi bbana bildireb
bilir '.

Yorumlama
alar
Genel olarak, bu üç beceri değe
erlendirmesiinin iki
temel heedefi vardır. İlk amaç, ka
atılımcının m
mesleki
becerilerri hakkında belli bir messlekte veya aalanda
(önceki öğrenmenin
n tanınması) bilgi verm
mektir.
maç, katılım
mcının kendi mesleğinee veya
İkinci am
alanına yeni bir ülkkede çalışma
a hayatına ggirmek
için gereekli olan geereksinim, beceri ve yeeterlilik
bilgisini aarttırmaktır.
Beceri değerlendirm
mesinin sonuçları
SSoruların
geçerliliği
ve
sonuuçların
yorumlanması testleerin pilot uyggulaması sırrasında
ndirilmiştir.
Pilotlamanın
değerlen
değe rlendi‐
rilmesi, soruların çok
ç
zor ya
a da kolayy olup
olmadığıını gösterirr. Beceri değerlendirm
d
mesinin
sonucu, bir kişinin beelirli bir mesleğe ilişkin m
mesleki
becerilerrinin kesin bir gerçeğii değildir. SSonuç,
katılımcıının becerileerini ve ye
eterliklerini, resim
dımıyla görüülebilir
tabanlı bir dil‐dışı araç yard
kılmanın
n bir yolu
u olarak alınabilir. Sonuç
katılımcııya aşina olaan becerilere
e ilişkin yöneergeler
n önce iyileeştirme
ve çalışma hayatına girmeden
ihtiyacı d
duyan bazı yönergelere yer
y verir.
Test sıraasında gözlem
m yapmak ön
nemlidir: Kattılımcı,
testi yap
parken kendinden emin mi
m veya cevaaplarını
tahmin ediyor mu?
m
Deneyyimlerimize göre
a kişinin, beceri
katılımcıılar, sınav sonuç belgesi alan
ndirmesinde sorulan konuyu bilmiy or mu
değerlen
bunu bilmesini sağlaar. Sınava giren kişinin kaatılımcı
ile ortakk bir dili varsa, bu tür görevlerde çalışıp
çalışmad
dığını sormakk da mümkün
ndür.
Test so
onuçlarını yorumlaman
y
nın farklı yolları
olabilir. Sonuçları birr seferde tekk bir soru ya da bir
olarak ya daa bir bütün olarak
o
bir m esleğe
alt test o

göre düşşünmek müümkün ve testin amaacına
bağlıdır. Ayrıca katıllımcı ile birlikte sonu
uçlara
v
bütün testin
t
bakmak ve her soru, bir alt test veya
ardından bir test durrumuna gerribildirim vermek
de mümkündür. Bunuunla birlikte, her kişinin sonuç
veya tavvsiye açısınndan geri bildirim allması
önemlidir.
Sonuç, re
esim okumaa yeteneği ve
v düşük seeviye
temel bilgisayar be cerilerinin, değerlendirrmeyi
yaparken ki durum,, stresli tesst durumlarında
sinirlilik yönetimi, yorrgunluk vb. şeyler
ş
tarafından
etkilenebilir. Bu kon ular, sonuçlları yorumlaarken
önemlidir.
Test yapım
mcısının sonnuçları olumlu bir bakış açısı
ile her zaman yorumllaması gerekktiğini hatırlaamak
ağı bir şeyi değil
önemlidir: bir kişinin yapamayaca
ne yapabileceği ve ne tür bir beceriye sahip olduğu
s
yapııcının
şeklinde yorumlamallıdır. Bu, sınama
n becerileri ggörmezden gelmesi
g
gereektiği
eksik olan
anlamına gelmez, anccak katılımccıyı güçlendirmek
e ve yeterliliklere
ve katılımcının edindiğği becerilere
vurgu yapması esastır .

