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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  gereken  ne  tür 

becerilerdir 

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  değerlendirmesinden 

yararlanabilir? 

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. 
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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. 
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