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Rehber katılımcı için Kariyer Ağacı
websitesinde kişisel bir hesap oluşturur
Proje partnerleri:
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Hesap oluşturulduktan sonra, rehber
incelenen kişiye giriş bilgilerini verir
Gençler, bir danışmanın desteğiyle beraber,
testleri kendi gruplarıyla veya kendi
başlarına çözerler
Rehber test yapıldıktan sonra anında
çıkan raporu kullanarak, testin sonuçları
hakkında konuşur

 BAHCESEHIR UNIVERSITESI (Türkiye)
 KADIS D.O.O. LJUBLJANA (Slovenya)
 ASSOCIACIÓ BAOBAB (İspanya)
 POLISH PSYCHOLOGISTS’ ASSOCIATION
(İngiltere)

Bu proje Avrupa Komisyonunun desteği ile finanse edilmiştir
(Proje numarası: 2014-1-PL01-KA200-003345).
Bu basım sadece yazarın fikirlerini yansıtır ve Avrupa
Komisyonu bu makalenin içeriğinde bulunan bilgilerin herhangi
bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.

Avrupa Birliği Erasmus+ programı
altında ortak finanse edilmiştir.

KARIYER
AĞACI (CaT)

eğitimsel ve mesleki rehberlik
teşhisi için çok boyutlu sistem

www.career-tree.eu

KARIYER AĞACI
(CaT Testi)’nin

KARIYER AĞACI
(CaT) :

çalışmasını destekleyen araç

16-22 yaşlarındaki gençlere yönelik teşhis testleri ve eğitimsel ve mesleki tavsiyeler içeren
bir pakettir
Gençlerin kariyerlerini planlamalarına
ve geliştirmelerine destek olmaları için psikologlar, eğitimcileri ve öğretmenler için bir araç
Kariyer rehberlik süreci için yardım

TESTIN KALITESI
 Kariyer ağacı test paketleri yüksek güvenilebilirlik
ve geçerliliğe sahiptir, 16-22 yaş aralıklarındaki gençleri temsil eden bir grup üzerinde test edilmiştir
 Bu test kültürler arasıdır ve Polonya, İngiltere, Türkiye,
İspanya ve Slovenyada kullanımdadır
 Yatkınlık testinin yönü, profesyonel ilgi alanları üzerine
olan ilk teşhis üzerine kuruludur ve bu da çalışmayı
ihtiyaçlara daha uygun kılar ve teşhis zamanını kısaltır
 Bu çalışma gençlere çekici gelen bir grafik yapıda online olarak gerçekleşmektedir

TEŞHISIN BIR ÇOK BOYUTU
KARIYER
AĞACI
CaT

EĞITIMSEL VE PROFESYONEL TAVSIYE IÇEREN
BIR PAKET

ONLINE RAPOR
 Sonuç raporları testin bitiminin ardından otomatik
olarak oluşturulur ve uzman için ve katılımcı için
olmak üzere iki farklı versiyondan oluşur
 Rapor, teşhis edilen profesyonel ilgi alanları ve eğilimlerin içerisinde olmak üzere, sonuçların nicel
ve nitel bir özetini içerir

EĞITIMSEL VE KARIYER TAVSIYELERI

BIR ARAŞTIRMA TESTI

ONLINE
TEST VE
RAPORLAMA

www.career-tree.eu

TEŞHİŞ
İÇİN BİR ÇOK
BOYUT

 Kariyer Ağacı testi ile yapılan testler, gibi profesyonel eğilimlerin içinde teşhis yapılabilinmesini sağlar:
 Kişilik
 Değer ve hedef sistemleri
 Mizaç
 Kognitif yetenekler
 Kişiler arası yetenekler
 Girişimcilik yetenekleri
 Profesyonel ilgi alanları
 Güncel yeterlilikler
 Testteki sorular 7 farklı profesyonel grup ve 200
örnek meslek grubu için gereken yeterlilik şartlarının
analizlerinden elde edilmiştir

 Teşhisin sonuçları katılımcının özelliklerine
en iyi şekilde uyan üç farklı örnek meslek üzerine
detaylı tanımları ve gereklilikleri içerir
 Tavsiyelerin bir kısmı bu kariyere yönelik beceri
ve yetenekleri geliştirmek için tekniklerin
ve metotların tanımıdır
 Bu raporun içerisindeki bilgiler çekici bir CV
oluşturmak için kullanılabilir

