
Profesie Tâmplar
Privire de ansamblu asupra rezultatelor

Nume:
Data nas, terii: Data testului: Limba testului:19.02.21 română

Testul surprinde cunos, tint,ele de act, iune profesională în s, ase domenii de act, iune centrală ale profesieide tâmplar. Testul se realizează folosind întrebări privind situat, iile tipice la calculator. Domeniile deactivitate s, i situat, iile sunt derivate din reglementările relevante de formare s, i din programele-cadru.Urmează rezultatele:

Cunos, tint,e
profesionale

Înalt
Mediu până laÎnalt

Mediu
Nu se poatedovedi pânăla mediu

Nu se poate do-vedi

Fabricarea produselor pe utilaje pentru prelucrarea lemnului
Selectat, i instrumentele necesare pentru diferite materiale s, i mas, ini. Tăierea, frezarea s, i s, lefuirea produse-lor simple. Aranjat, i, întret, inet, i s, i ment, inet, i utilajele.

Fabricarea s, i asamblarea unor produse simple într-o product, ie individualăFabricarea produselor simple după cum a solicitat clientul. Realizat, i schit,e, determinat, i cerint,ele materiales, i definit, i racordurile. Procesat, i s, i asamblat, i piese din lemn.

Acoperirea, lăcuirea s, i finisarea suprafet,elorAcoperit, i suprafet,ele atrăgător vizual pentru a le proteja de influent,ele mediului. Acoperirea cu furnir, bait, ,glazură s, i lac.

Demontat, i s, i asamblat, i mobila
Îndepărtat, i mobilierul s, i aruncat, i-l. Transportat, i mobila prefabricată la client s, i montat, i-o profesional. Înacest scop folosit, i mas, ini manuale s, i mas, ini mici.

Demontat, i s, i asamblat, i componentele
Transportat, i componente prefabricate, cum ar fi ferestrele, către s, antier s, i asamblat, i-le. În acest scopfolosit, i mas, ini manuale s, i mas, ini mici.

Efectuat, i lucrări de întret, inere s, i reparat, iiDeterminat, i tipul s, i sfera măsurilor de protect, ie s, i facet, i distinct, ia între protect, ia lemnului chimic s, i struc-tural. Ment, inet, i, întret, inet, i s, i reparat, i produse din lemn s, i materiale pe bază de lemn.
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Indicat, ii privind cont, inuturile testului
Testul constă în peste 100 de întrebări despre situat, iile tipic profesionale. Pentru fiecare do-meniu sunt adresate cel put, in 20 de întrebări în format de întrebări închise. Timpul de prelu-crare este de până la 4 ore. Testul a fost creat de specialis, tii în acest domeniu. Împărt, irea îndomenii de activitate se orientează după cont, inuturile curriculare ale formării profesionales, i practicii profesionale. Situat, iile de activitate sunt reprezentate prin texte, imagini s, i video-clipuri.
Indicat, ii privind interpretarea rezultatelor
Testul înregistrează cunos, tint,e profesionale pe baza întrebărilor despre activităt, i în situat, iispecifice profesionale.
În plus, nu se verifică:
• Executare practică a act, iunii s, i competent,a metodică• Competent,a găsirii solut, iei la problemă• Motivat, ie, competent,ă proprie sau competent,ă socială• Cunos, tint,e de limba germană

Informat, ii suplimentare găsit, i la:
https://www.arbeitsagentur.de/MYSKILLS
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