
ПрофесияДърводелец
Преглед на резултатитеMYSKILLS

Име:
Дата на раждане: Дата на теста: Език на теста:19.02.21 български

Тестът включва професионални знания в шест основни области на професията „Дърводелец“.
Тестването се извършва на компютър, като се задават въпроси, свързани с типични за профе-
сията ситуации. Ситуациите и областите на действие са изведени от съответните наредби за
обучение и от рамкови учебни програми. По-долу са дадени резултатите:

Практически про-
фесионални зна-
ния

Високи
От средни довисоки

Средни
Не могат да бъдатудостоверени досредни

Не могат да бъ-дат удостовере-ни

Изработване на продукти на дървообработващи машини
Избиране на необходимите инструменти за различни материали и машини. Рязане, рендосване,
фрезоване и шлайфане на прости продукти. Настройване, поддръжка и техническо обслужване на
машините.

Изработване на стандартни продукти на дребно и сглобяване
Изработка на прости продукти по желание на клиента. Изготвяне на скици, определяне на нужния
материал и на съединенията. Обработка и сглобяване на дървени части.

Нанасяне на покритие върху повърхности, лакиране и усъвършенстване
Нанасяне на покрития върху повърхности за придаване на по-привлекателен вид, с цел предпазва-
нето им от атмосферни влияния. Фурнироване, байцване, лакиране и боядисване.

Демонтаж и монтаж на мебели
Демонтаж и изхвърляне на мебели. Транспортиране на предварително изработени мебели до клиен-
та и професионален монтаж на същите. Използване на ръчни и малки машини.

Демонтаж и монтаж на компоненти
Транспортиране на предварително изработени строителни елементи, напр. прозорци, до строител-
ния обект и монтаж на същите. Използване на малки и ръчни машини.

Изпълнение на дейности по техническо обслужване и поддръжка
Определяне на вида и обхвата на предпазните мерки и правене на разлика между химично и кон-
структивно предпазване на дървен материал. Грижи, поддръжка и ремонт на изделия от дърво и
дървени материали.
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ПрофесияДърводелец
Преглед на резултатитеMYSKILLS

Указания към съдържанието на теста
Тестът е съставен от повече от 100 въпроса, свързани с типични за професията ситуа-
ции. За всяка сфера на дейност се задават минимум 20 въпроса от затворен тип. Време-
то за обработване е до 4 часа. Тестът е съставен от експерти в специалността. Разделе-
нието на сферите на дейност е съобразено със съдържанието на учебните планове на
професионалното обучение и професионалната практика. Ситуациите са изобразени с
помощта на текстове, изображения и видеа.
Указания за интерпретиране на резултатите
Тестът отчита практически професионални знания въз основа на въпроси, свързани с
действия в типични за професията стандартни ситуации.

При това не се проверява:
• практическото изпълнение на действията и компетентност в методите
• компетентност при разрешаване на проблеми
• мотивация, лична или социална компетентност
• познания по немски език

Допълнителна информация ще откриете на:
https://www.arbeitsagentur.de/MYSKILLS
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